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SPRENDIMAS
DEL PUBLIKACIJOJE ,,PALANGOS KREDITO UNIJOS VADOVAI NUSALINTI NUO
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2016 m. spalio 11 d. Nr. (SK-78) SPR-96
Vilnius

S. m. geguZes 25 d. Zurnalistq etikos inspektoriaus tarnyba gavo patikslint4 kooperatines

bendroves ,,Palangos kredito unlja" (toliau - Parei5keja), atstovaujamos Administracijos vadoves Sandros

Garjonytes, skund4 del publikacrjoje ,,Palangos lcredito unijos vadovai nu1alinti nuo vadovavimo"
(,,Vakarine Palanga", 2016-03-26130, Nr. 2l (2255), www.vakarinepalanga.lt) paskelbtos informacijos,
kuri galimai paleidlia Parei5kejos dalyking reputacij4.

Skunde nurodoma, jog gindo publikacijoje pateikiama informacija apie 2016 m. kovo 21 d. ivykusi
kooperatines bendrovds ,,Palangos kredito unija" (toliau - PKU) visuotini nariq susirinkim4 ir jame neva

priimtus sprendimus. Publikacijoje pateikiama i5imtinai neigiamo pobfldZio ir tikroves neatitinkanti
informacija apie PKU vadovybg ir veikl4, kuri, anot Parei5kejos, paLeidLia Visuomenes informavimo

istatym4.
2016 m. balandZio I d. Parei5keja vie5osios informacijos rengejo (skleidejo) ,,Vakarine Palanga"

redaktorei pateike preter:zijq, reikalaudama per dvi savaites nuo pretenzijos gavimo dienos naujienq
portale www.vakarinepalanga.lt ir laikra5tyje ,,Vakarine Palanga" paskelbti paneigim4. Vie5osios

informacijos rengdjas (skleidejas) i PKU pretenzij4 neatsak6, paneigimai nei naujienq portale

www.vakarinepalanga.lt, nei laikra5tyje,,Vakarine Palanga" nebuvo paskelbti.

Parei5keja skunde teigia, jog pubtikacijos pavadinimas,,Palangos lcredito unijos vadovai nuialinti
nuo vadovavimo" neatitinka tikroves. Taip pat tikroves neatitinka Sie publikacijos teiginiai: ,,Unija
visokiais budais slepia informacijq, l<odel dirba nuostolingai. Turima informaciia leidiia manyti, kad
galimai yra ivaistomos unijos leios", ,,Visuotinis nariq susirinkimas pareiikE nepasitikiiimq unijos
vadovams, valdymo organams ir juos nuialino nuo valdymo. Kadangi visuotinis nariq susirinkimas yra
aulciiiausias unijos valdymo organas (Kredito unijq istatymo 22 straipsnis 3 dalis), buvo iirinhas
komitetas, kuris perims unijos valdymq, kol bus i1siaiikinta, ar unijos le1os per pastaruosius ketverius

metus ndra ivaistomos ar grobstomos", ,,Yro Zinoma, kod, pavyzdZiui, perhllus vienq paskolq i MLmelio
kredito uniq, Palangos unija patyre apie 194 tilkst. litU Zalos", ,,Mdmelio bei Centrinis unijq vadovai H.

Cepas bei F. Dirginiius ir Centrinds unijos teisininkas Vytenis Tomkus buvo tie osmeny; kurie padard
minitq Zalq Palangos lvedito ttnijai", ,,Memelio vadovas H. Cepas (iis yra ir Palangos unijos stebetoiq
tarybos pirmininkns, o jo pavaduotoja yra Palangos unijos valdybos nard), centrinds unijos darbuotojai,
nepatenkinti visuotinio nariq susirinkimo sprendimais, teig!, kad jie po iio susirinkimo rengs savo

susirinkimq ir priims sprendimus tokius, kokius tik nor€s. Pasak j4, susirinkimas buvo negaliojantis, nes

buvo sprendiiami Hausimai ne pagal darbotvarkg. Akivaizdu, knd tai melas, nes: I. Susirinkimas buvo
sustabdytas balsq dauguma. 2. Pareilcitas nepasitikejimas unijos vadovais del patiriatnU nuostoliq ir
unijos privedimo prie banlcroto", ,,Kadangi visuotinis nariq susirinkimas yra aulciiiausias valdymo
orgones, S. Garjonytl, V. Tomkus, Centrines bei Mdmelio unijos vadovai turi suprasti, knd toliau nebus
toleruojamas tol<s neatsakingas unijos val$tmas", ,,Per ketverius metus, kai unijq valdo Centrind unija,
maieja indeliai, turtas, paslalq kiekis, o auga tik nuostoliai", ,, Kadongi susirinkimas baigesi apie I4 val,
todel 140 unijos nariq i1djo namo, o pasiliko centrinAs unijos darbuotojai ir keletas pensininhl, jie sureng|
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nercisetq sus irinkimq ".
Skunde paZymima, kad gindo publikacijos teiginiuose: ,,Per pastaruosius trejus metus, remiantis

Lietuvos Banko statistika, Palangos kredito unija patyr| per 3,2 mln. eurq nuostoliq", ,,Pagal Lietuvos
banko statistikq,2015 m. Palangos unija patyrO beveik 1,5 mln. eurq nuostoli ir buvo labiausiai
nuostolinga Lietuvoje", ,,Lietuvos Banko statistil(a rodo, kad unija patyrd beveik 1,5 mln. eurq nuostoliq,
kodel tuip iZuliai meluojama? " - informacija yra i5kraipom4 pateikiama netiksliai, tendencingai
nuslepiant (nutylint) tam tikras svarbias aplinkybes.

Atkrcipe demesi i Siuos gindo publikacijoje nurodytus teiginius: ,,5. Garjonytd spaudoje seka
pasakas, knip gerai dirbo", ,, Du Mdmelio unijos valdybos nariai yra Palangos unijos vadovai. CentrinLs
unijos vadovo F. Dirginiiaus pusbrolis Jonas Dirginiius yra Memelio unijos vienqs iS vadovry. Suprantu,
gimin€ms reikia padeti, bet kndel turi kentAti Palangos unijos pajininkai, kurie neatgauna pajry?",
,, Lailvaityje ,, Palangos tiltas " S. Garjonytd tikina, kad susirinkimo pirmininkss E. Petrauskas pasiialino
ii susirinkimo. 1...> Gdda ir sknityti, kai raioma, kad per 2015 m. unija uidirbo 300 tukst. eur4 pelno ".
Parei5keja nurodd, jog nors Sie teiginiai labiau priskirtini nuomonei nei Ziniai, tadiau publikacijos autorius
nuomong skleidZia paZeisdamas teisds aktq reikalavimus, kadangi Parei5kejai nebuvo suteikta atsakymo
teise.

Parei5keja Zumalistq etikos inspektoriaus pra5o nustatyti, ar gindijami teiginiai paieidLia
Visuomenes informavimo istatym4. Nustadius paZeidimus, pra5oma ipareigoti vie5osios informacijos
rengej4 (skleidej4), teises aktq nustatyta tuark4 paneigti paskelbq tikroves neatitinkandi4 informacij4.
Taip pat viesai paskelbti priimtE sprendim4 Zurnalistq etikos inspektoriaus tarnybos intemeto svetaineje
ir ipareigoti vie5osios informacijos rengej4 (skleidej4), rezoliucing sprendimo dali, nedelsiant paskelbti
atitinkamose visuomenes informavimo priemonese.

Siekdamas objektyvaus ir visapusi5ko tyrimo Zurnalistq etikos inspektorius kreipesi i vie5osios
informacijos rengej4 (skleidej4) UAB ,,Vakarine Palanga", pra5ydamas pateikti paai5kinimus del
Parei5kej os skunde i5destytq aplinkybiq.

PaaiSkinimus Zumalistq etikos inspektoriui pateike vieSosios informacijos rengejo (skleidejo)
redaktore Tamara Zaiceva. Ji nurode, jog 2016-03-26 ,,Vakarine Palanga" numeryje buvo i5spausdinta
buvusio Palangos kredito unijos vadovo Evaldo Petrausko nuomond del situacijos Sioje kredito
institucijoje. Taip pat pateike vie5osios informacijos rengejo Evaldo Petrausko paai5kinimus.

Paai5kinimuose E. Petrauskas nurodo, jog gindo publikacijoje pateikiama informacija apie 2016
m. kovo 21 d. ivykusi PKU visuotini nariq susirinkimE irjame priimtus sprendimus yra teisinga. VieSosios
informacijos rengejas redakcijai ir Zumalistq etikos inspektoriaus tarnybai pateike dokumentus, kurie, jo
nuomone, patvirtina pavie5intos informacij os autenti5kum4.

I5nagrinejgs Parei5kejos skundq atlikgs tyrimq Visuomenes informavimo istatymo (toliau - VID
nuostatq laikymosi poZi[riu ir ivertings skundo tyrimo metu surinkt4 medZiag4, Zurnalistq etikos
inspektorius

nustatd:
Parei5keja kreipesi del publikacrjoje ,,Palangos lcredito unijos vadovai nuialinti nuo vadovqvimo"

(,,Vakarine Palanga", 201643-26/30, Nr. 2l (2255), www.vakarinepalanga.lt) paskelbtos informacijos,
kuri paZeidZia Parei5kej os atstovauj amos bendroves dalyking reputacij 4.

Europos Zmogaus Teisiq Teismas (toliau - EZTD yra pasisakgs, kad teismas turi nagrineti
publikacij4 ne tik atsDvelgdamas i skundZiamus teiginius, tadiau ir ivisq kontekst4, kuriame buvo parengta
publikacija (Zr. EZTT 1986-07-08 sprendimas byloje Lingens priei Austrijq). Toki4 padi4 praktik4
formuoja ir Lietuvos teismai bei Zurnalistq etikos inspektorius. PrieS nagrinejant skunde Parei5kejos
gindijamus teiginius, btitina apZvelgti vis4 kontekst4, kuriame buvo pateikta gindijama publikacija.

Remiantis Palangos kredito unijos istatais, 2015 m. vasario 23 d. registruotais juridiniq asmenq
registre, Palangos kredito unija yra kredito istaiga kuri tenkina savo nariq tikinius ir socialinius poreikius
ir turi licenzij4 verstis, ir verdiasi indeliq ir kitq gr4zintinq le5q priemimu ir istatuose nustatytq
neprofesionaliq rinkos dalyviq ir jq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitq istatuose ir Lietuvos
Respublikos kredito unijq istatyme nustatytq finansiniq paslaugq teikimu istatuose ir Kredito unijq
istatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusi4 izikq bei atsakomybg. Unijos organai yra:



3

unijos visuotinis nariq susirinkimas, stebetojq taryba, valdyba ir administracijos vadovas. Unijos valdymo
organai yra unijos valdyba ir unijos administracijos vadovas. Unijos valdymo organai privalo veikti tik
unijos nariq naudai, laikytis istatymq ir kitq teises aktq ir vadovautis unijos istatais.

2016 m. kovo 2l d. vyko kooperatines bendroves ,,Palangos kredito unija" pakartotinis Visuotinis
nariq susirinkimas (toliau - \rNS), kurio metu buvo priimti Sie sprendimai: l) Stabdyti VNS; 2) ISreikSti
nepasitikejim4 ,,Palangos kredito unijos" vadovams, valdymo organams juos nu5alinant nuo pareigq,
vadovavimo; 3) Nuo VNS i5rinkti komitet4. Be komiteto pritarimo unija negali priimti jokiq sprendimq;
4) Nuo VNS susirinkimo iSrinkti Sie komiteto nariai: Artur Arakelyan, Giedrius PetruZis, Evaldas
Petrauskas; 5) Nuo VNS ipareigoti komitetq su parei5kimu kreiptis i Generaling prokurahlr4, Lietuvos
bankq, nepriklausom4 audito kompanijE del unijos nuostolingos veiklos ir kitq klausimq susijusiq su unijos
veikla; 6) [pareigoti unijos darbuotojas Sandr4 Garjonytg arba Kristin4 Lukauskieng per 3 darbo dienas
perduoti komitetui visus dokumentus susijusius su unijos (PKU) veikla.

Remiantis informacij4 paskelbta publikacijoj e ,, Palangos kredito unija iirinko naujus vadovus ir
perrinko valdybos pirmininkg S. Garjonylg" (r,vr,vrv.palansostiltas.lt,2016-03-24), po gindo publikacijoje
apra5omo 2016-03-21 ivykusio \AIS, t4 padi4 dien4 buvo surengtas ,,kitaso' VNS: ,,DidZioji dalis
susirinkusiq nariq buvo suklaidinti buvusio faktinio vedovo, tikddamiesi, kod jis iisprgs jq problemas
(grqZins pajus, paskolas ir t.t.) ir balsavo ne pagal galiojaniiq darbonarlq, o ui susirinkimo pirmininko
E. Petrausko pasisalgmus. Todel susirinkimo pradiioje pasiulyti nutarimai, kurie i darbonarkg nebuvo

itraukti ii anl<sto, svarstomi buti negalejo ir d4l jq negalejo bAti priimti jokie sprendimai. Del to visi
susirinkimo pradZioje priimti sprendimai prieitaravo Kredito unijq istatymui ir neturi teisinds galios.
Susirinkimo pirmininkui E. Petrauslai pasi1alinus ii susirinkimo vietos, buvo iirinktas naujas susirinkimo
pirmininlras <...> Primename, 2016 m. kovo I4 d. tur€jgs vykti Palangos lcredito unijos visuotinis nariq
susirinkimas neivyko, nes nesusirinko istatymo (Kredito uniy istatymo 24 straipsnio I dalis)
reilralaujamas lcvorumas (t.y. , daugiau nei pusd vis4 kredito unijos nariq, kas Palangos kredito unijos
atveju sudaro daugiau nei 879 balsavimo teisg turinii4 asmen4). Todll buvo suiauktas pakartotinis
visuotinis nariq susirinkimas, kuris vyko 2016 m. kovo 2l d. Siam susirinkimui l<vorumo reikolavimas nOra

tqikomas, t. y., sprendimai gali buti priimami tik atejusitl arba i3 anksto raitu balsavusiq unijos nariq
dauguma."

2016 m. balandZio 4 d. Palangos miesto apylinkes teismas nutare atsisakyti priimti ie5kovq S.

GlioZerio, K. Lukauskaites, kooperatines bendroves ,,Palangos kredito unlja" administracijos vadoves S.

Garjonytes ieSkini atstovams E. Petrauskui, kooperatinei bendrovei ,,Palangos kredito unija", tretiesiems
asmenims G. PetruZiui bei A. Arakelyan del priimtq sprendimq pripaZinimo negaliojandiais. leSkovai
teismo pra5e pripaZinti negaliojandiais kooperatines bendrovds ,,Palangos kredito unija" pakartotiniame
visuotiniame susirinkime priimtus sprendimus. Teismas nurod6, kad VNS priimti sprendimai gali b[ti
pripaZinti negaliojandiais paties organo, priemusio Siuos sprendimus, t. y., surengiant pakartotinai VNS
del 2016-03-21 priimtq sprendimq pripaZinimo negaliojandiais, o jeigu VNS Siuos sprendimus paliks
galioti, tuomet ieSkovai gali pakartotinai kreiptis iteism4.

2016 m. balandZio 7 d. Klaipedos miesto apylinkes teismas prieme nutartidel laikinqiq apsaugos
priemoniq taikymo, kuria yra sustabdytas 2016-03-21pakartotinio visuotinio nariq susitikimo sprendimq
galiojimas, vykdymas ir igyvendinimas, esantis numeruotame protokole, pasira5ytame E. Petrausko, V.
Vaitkutes ir A. Arakelyn.

PaZymetin4 kad teismuose gindijamas ne pats visuotinio nariq susirinkimo protokolas ir jame
pateikiama informacija, o jo metu priimtq sprendimq galiojimas, t. y., jq atitikimas Kredito unijq istatymui
(toliau - KUI) ir PKU istatams.

Publikacijoje yra pateikiama E. Petrausko nuotrauk4 taip pat publikacrja yra ireminta, o po ja
pasira5yta: ,,Evaldas Petrauskas. Palangos lvedito unijos visuotinio susirinkimo pirmininkas". Gindijam4
publikacij4 vie5osios informacijos rengejas pateikia kaip PKU VNS pirmininkas, atsiZvelgiant i 5i4
aplinkybg, manytina" jog publikacijos tikslas yra informuoti apie ivykusi VNS ir jo metu priimtus
sprendimus. PaZymetina, kad prie gindo publikacijos ndra nurodytas uZsakymo numeris, taigi publikacija
nera uZsakomoji. Publikacijos kontekstui svarbu, kad jq Zurnalistq etikos inspektoriaus tarnybai skundZia
PKU administracijos vadovd Sandra Garjonyte, kuri teigia, jog gindo publikacijoje paskelbta informacija
kenkia PKU dalykinei reputacijai.
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Teisd turdti savo isitikinimus ir juos laisvai reik5ti nera absoliuti, ji nesuderinama su asmeni
ZeidZiandios, Zeminandios informacijos ar dezinformacijos skleidimu. Garbe ir orumas (dalykine
reputacija), konstatuojamosios informacijos (Ziniq) skleidimo atveju visuomenes informavimo priemondse
ginami tais atvejais, kai nustatoma Siq faktq visuma: l) Ziniq paskleidimo faktas; 2) faktas, jog paskleistos
Zinios apie parei5kejq 3) faktas, jog paskleistos Zinios yra Zeminandio pobtidZio; 4) faktas, jog paskleistos
Zinios neatitinka tikroves. PaZymetina, kad asmens garbes ir orumo, juridinio asmens dalykines reputacijos
gynimas yra siejamas ne tik su tikroves neatitinkandiq ir Zeminandiq Ziniq, bet ir nuomoniq, kritikos ar
kitokiq subjektyviq lsitikinimq skleidimu, kuris gali tureti ftakos asmens reputacijai, jo vardui. Pastaruoju
atveju turi b[ti nustatyta, jog subjektyvaus pobldZio teiginiai nepagristi ir neobjektyvus, paskleisti
nesqZiningai.

Pagal VI{ 2 straipsnio 86 dali Zinia - tai visuomends informavimo priemondse skelbiamas faktas
ar tikri (teisingi) duomenys; pagal Sio straipsnio 36 dali, nuomond - tai visuomenes informavimo
priemonese skelbiamas poZi[ris, nusimanymas, nuovoka, supratimas, mintys arba komentarai apie bendro
pob[dZio idejas, faktq ir duomenq, rei5kiniq ar ivykiq vertinimai, i5vados ar pastabos apie Zinias, susijusias
su tikrais ivykiais. Nuomond gali remtis faktais, pagristais argumentais ir paprastai ji yra subjektyvi, todel
jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tadiau ji turi buti rei5kiama s4Ziningai ir eti5kai, s4moningai
nenuslepiant ir neiSkreipiant faktq ir duomenq.

Zeminandia laikyina tikroves neatitinkanti informacija, kuri istatymo, moral6s, paprotiniq normq
laikymosi poZi[riu paleidLia garbg ir orumE (ger4 vard4). Tai klaidinga ir asmeni diskredituojanti
informacija, kurioje teigiama apie asmens padaryt4 teisds, morales ar paprotiniq normq paZeidimq
negarbingE poelgi, netinkam4 elgesi, nes4Zining4 gamybing-fiking, komercing veiklq ir pan. Paskleistos
informacijos Zeminantis pobfldis ndra nustatinejamas, kai Zodis ar jqjunginiai yra akivaizdZiai Zeminantys.

Lietuvos teismq praktikoje nustatyta, kad siekiant atskirti faktinio ir vertinamojo pob[dZio teiginius
(faktus nuo nuomones), reiketq, be kita ko, atsiZvelgti ir i teiginiq i5sakymo aplinkybes, jq formuluotes, i
tai, ar jais apraSomam asmeniui priskiriamas konkretus elgesys, ar, prie5ingai, pateikiamas tik realaus
elgesio vertinimas, taip pat i pateikiamo interpretavimo bei turimo faktinio pagrindo, kuriuo jis
grindZiamas, santyki ir kt. (Zr. Lietuvos Auk5diausiojo Teismo (toliau- LAT) 2006-02-22 nutarticivilineje
byloje Nr. 3K-3-142/2006; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau - ir LVAT) 2014-04-22
nutarti administracineje byloje Nr. 4822-10412014). Siekiant ivertinti gindo teiginius reikia apZvelgti vis4
pastraipq, kuriose yra pateikiami gindijami teiginiai kontekst4:

"Jau greitai metai kaip esu Kredito unijq asociacijos pirmininkas. Teismuose, Lietuvos banke,
unijose ginu unijq nariq turtinius ir neturtinius interesus. Per pastaruosius trejus metus, remiantis Lietuvos
banko statistilm, Palangos lcredito unija patyrd per 3,2 mln. eurq nuostoliq. unija visokiais budais slepia
informacijq, kadel dirba nuostolingoi. Turima informocija leidiia manyti, kad galimai yra ivaistomos
unijos leios. Visuotinis nariq susirinkimas pareiikl nepasitikijimq unijos vadovams, valdymo organams
ir juos nuSalino nuo valdymo. Kadangi visuotinis nariry susirinkimas yra aukiiiausias unijos valdymo
organas (Kredito unijq istatymo 22 straipsnis 3 dalis), buvo iirinhas komitetas, kuris perims unijos
valdymq, kal bus i1siaiSkinta, ar unijos lesos per pastaruosius ketverius metus n4ra ivaistomos ar
grobstomos.Taip pat ar teisetai yra perkelta daug paskolq i kaimynines unijas, ar kaimyniniq unijq vadovai,
esantys ir Palangos kredito unijos vadovais, piktnaudZiavo savo padetimi?

I komitet4 buvo i5rinkti: Arturas Arakelyanas, Giedrius PetruZis ir Evaldas Petrauskas.
Susirinkimas [pareigojo komitet4 su pareiSkimu kreiptis i Generaling prokurah)r4, Lietuvos bank4,
nepriklausom4 audito kompanij4, kad biitrl ivertinta, kodel yra tokie dideli nuostoliai. Yra iinomo, kad,
pavyzdZiui, perkzlus vienq paskolq i Memelio kredito unijq, Palangos unrja patyrd apie 194 tukst. litq
ialos. Mdmelio bei Centrinds unijq vadovai H. Cepas bei F. Dirginejus ir Centrinds unijos teisininkas
Vytenis Tomkus buvo tie osmenys, kurie padari mindtq Zalq Palangos lvedito unijai. Susirinkimas
nusprendd, kad artimiausiu metu komitetui turi blti perduota visa unijos veiklos dokumentacija."

VieSosios informacijos rengejas pastraipq pradeda pirmuoju asmeniu, paiymedamas, kad jis yra
Kredito unijq nariq asociacijos pirmininkas. Paskui nurodoma: ,,Per pastaruosius trejus metus, remiantis
Lietuvos banl<o statistikn, Palangos lcredito unija patyrd per j,2 mln. eurq nuostoliy". Sis teiginys, anot
Parei5kejos, neatitinka tikroves, kadangi PKU veikla yra pelning4 tadiau PKU pelnu yra kompensuojami
unijos nuostoliai, susidarg per 2007 - 2012 metus, kai PKU prakti5kai vadovavo ar uZeme kitas auk5tas
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pareigas vieSosios informacijos rengejas Evaldas Petrauskas ir jo Seimos nariai. Paiymejo, jog nuo 2013
m. PKU einamqjq metq nuostoliai, susidarg i5 ankstesnes nuostolingos veiklos, kasmet maZeja del
pastaraisiais metais vykdomos pelningos veiklos. Dabartine PKU vadovybe faktq apie praeityje
nuostoling4 veikl4 niekada nesldpd, todel, Parei5kejos nuomone, teiginys neatitinka tikrov€s. Skunde
paZymejo, kad nuostolius galima patikrinti ivertinus Lietuvos banko skelbiam4 statistik4. Gindijamas
teiginys vertintinas kaip Zinia del jame skleidZiamq konstatuojamqiq duomenq. Ziniai taikomas tiesios
kriterijus - ji gali bfiti tikra ar pramanyta, k4 galima nustatyti irodinejimo priemonemis. Zinias apie
Parei5kejos finansing padeti galima patikrinti ivertinus vieSai prieinam4 Lietuvos Banko statistik4: PKU
2013 m. turejo 978127,90 Eurq nuostoIi,2014 m. turejo 795791,82 Eury nuostoli, 2015 m. 1465840 Eurq
nuostoli, 2016 m. birZelio 30 d. PKU turejo 51730 Eury nuostoli. Sudejus 2013, 201,4 ir 2015 metq
nuostolius jq suma yra 3239759,72 Eury. Vie5osios informacijos rengejo skleidZiama Zinia apie PKU
nuostolius yra teisinga.

Vie5osios informacijos rengejas yra PKU narys, buvgs jos vadovas, Siuo metu jis yra Kredito unijq
nariq asociacijos pirmininkas, kuris buvo i5rinktas VNS pirmininku. r\rNS metu buvo nusprgsta:

,Jpareigoti unijos darbuotojq Sandrq Garjonytg arba Kristinq Luknuskieng per 3 darbo dienas perduoti
komitetui visus dolatmentus susijusius su unijos veikla. ". Vie5osios informacijos rengejas Zurnalistq etikos
inspektoriaus tarnybai pateike 2015-01-29 prane5im4 del 2015-01-05 VNS protokolo adresuot4 Parei5kejai
ir jos gaut4 2015-01-30. Prane5ime E. Petrauskas reikalauja Parei5kejos ( S. Garjonytes) pateikti
informacijq susijusi4 su PKU veikla 2012-2015 metais. Taip pat pateike 2016-03-15 pra5ym4 del
duomenq, susijusiq su Palangos kredito unijos veikla pateikimo, 5i pra5ym4 Parei5keja gavo 2016-03-15.
Jame nurodoma: ,, Reaguojant i lcredito unij4 nariq skundus ir siekiant iSsiaiikinti ar unijos ldios n|ra
ivaistomos, grobstomos, prasau, lan skubiau 1...t pateikti ir leisti susipaiinti su unijos veikla susijusiais
dokumentais uZ 2012-2016 m: valdybos posediiq protokolus, dokumentus - sutartis susijusias su unijos
veikla samdomq advokatq patirtomis iilaidomis, unijos patirtos iilaidos del nepagristai dideliq atlyginimq
iimokijimo, iikeltq lcreditq i Palangos lcredito unijos valdymo organU valdomas unijas <...> ir kitus
dokumentus, htrie padety iisiaiskinti kadel unija dirba nuostolingai.". Del Siq aplinkybiq gindo teiginys:

,,Unija visokiais budais slepia informacijq, l<odel dirba nuostolingai. Turima informacija leidZia manyti,
lcad galimai yra ivaistomos unijos leios", vertintinas kaip E. Petrausko, PKU nario ir VNS pirmininko,
nuomone, kadangi yra pateikiamas E. Petrauskui Zinomq aplinkybiq vertinimas, kuris, remiantis pateiktais

duomenimis, turi faktini pagrind4.

,,Visuotinis nariq susirinkimas pareiikd nepasitikijimq unijos vedovams, valdymo organams ir
juos nuialino nuo valdymo. Kadangi visuotinis nariq susirinkimas yra aulcSiiausias unijos valdymo
organas (Kredito unijq istatymo 22 straipsnis 3 dalis), buvo iSrinlaas komitetas, kuris perims unijos
valdymq, kol bus iisiaiikinta, ar unijos leios per pastaruosius kctverius metus ndra Svaistomos ar
grobstomo.s. Sis gindijamas teiginys, vertintinas kaip Linta,kadangi jame yra skleidLiarni konstatuojamieji
duomenys apie VNS metu priimtus sprendimus. Parei5keja skunde teigia" kad Sis teiginys neatitinka
tikroves, kadangi publikacijoje minimas VNS buvo pakartotinis, nes 2016 m. kovo 14 d. Sauktas

susirinkimas neivyko del kvorumo nebuvimo. Apie vyksiantipakartotini nariq susirinkim4 PKU nariams
buvo prane5ta laikantis PKU istatuose bei teises aktuose nustatytos tvarkos. Kredito unijq istatymo (toliau

- KUI) 24 straipsnyje imperatyviai nurodoma, kad neivykus pagrindiniam susirinkimui del kvorumo
nebuvimo, Saukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisg priimti nutarimus tik pagal neivykusio
susirinkimo darbotvarkg. Taigi 2016 m. kovo 21 d. susirinkime galiojo tik jau paskelbta darbotvarke.
Prasidejus susirinkimui, jo pirmininku i5 fizi5kai jame dalyvaujandiq nariq buvo i5rinktas Evaldas
Petrauskas, kuris, visi5kai ignoruodamas galiojandi4 darbotvarkg ir teises aktq reikalavimus, paskelbe
naujq darbotvarkg ir pasi[le susirinkime dalyvaujantiems nariams del jq balsuoti. Tokiu b[du susirinkime,
paleidLiarfi balsavimo tvarkq buvo priimti publikacijoje minimi sprendimai.

Vie5osios informacijos rengejas Zurnalistq etikos inspektoriaus tarnybai pateike 2016 m. balandZio
4 d. Palangos miesto apylinkes teismo nutarim6 kuriame teismas nurodo, jog Parei5kejos minimus
neteis€tus sprendimus savo iniacityva gali panaikinti pats VNS, o jarn to neatlikus galima kreiptis i teism4.
SprendZiant i5 2016-03-21 VNS protokolo, Publikacijoje minimi sprendimai tikrai buvo priimti, todel
publikacijoje skleidZiama informacija apie VNS ir jame priimtus sprendimus yra teisinga. Vie5osios
informacijos rengejai (skleidejai) nera teismine institucij4 kuri gali nusprgsti (nustatyti), ar susirinkimas
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vyko teisetai, tadiau vie5osios informacijos rengejai ir (ar) skleidejai privalo b[ti objektyvls ir ne5aliSki,
pateikti kuo daugiau nuomoniq gindytinais politikos, ekonomikos ir kitais visuomends gyvenimo
klausimais (VII22 straipsnio 11 dalies 2 punktas). AtsiZvelgiant i pirmiau sprendime pateikt4 kontekst4,
akivaizdu, kad 2016-03-21 ivyko du PKU \fNS. Vieno i5 jq pirmininku buvo E. Petrauskas (vieSosios
informacijos rengejas), kito prof. habil. dr. Vaidievutis lpolitas Geralavidius. Siq VNS metu buvo priimti
skirtingi sprendimai. Vie5osios informacijos skleidejas,,Vakarine Palanga", pateikdamas tik vienos pusds

informacij4 apie PKU \rNS, elgesi Sali5kai ir nebuvo sqZiningas vie5osios informacijos gavejq atLvilgiu,
t. y., nesuteike jiems i5samios ir adekvadios informacijos. Net ir po Parei5kejos kreipimosi del informacijos
pateikimo, jai neatsake ir nesuteike atsakymo teises. Nustatytina, kad del auk5diau nurodytq aplinkybiq,
vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) paZeide visuomen6s informavimo principus - skleisti teising4,
tiksli4 ir ne5ali5k4 informacij4 ryIl 3 straipsnio 3 dalis).

Darant iSvad4 del paskleistos informacijos pobDdZio, b[tina atsiZvelgti ivis4 kontekstq kuriame ji
pateikta, informacijos pateikimo konstrukcijE, pagal kuri4 sprgstina, ar autorius teikia informacij4 apie su
asmeniu susijusi fakt4 k4 nors teigdamas, nurodydamas, ar pateikia savo tam tikry duomenq subjektyvq
vertinim4, kaip jis supranta teikiamus duomenis. Nuomones ir faktus galima atskirti nustadius, ar sakiniai
suformuluoti kaip teigimas, ar kaip pasillymas, dvejond, abejone, klausimas, ar dar kitokia forma (Zr.
Lietuvos Auk5diausiojo Teismo 2015-01-27 nutarti civilineje byloje Nr. 3K-3-1-21912015).

Pirmoji pastraipa yra ulbaigiama retoriniu klausimu, ar teisetai buvo perkeltos paskolos i
kaimynines unijas, i kuri vie5osios informacijos rengejas megina atsakyti pateikdamas patikslint4, pirmoje
pastraipoje paskleist4 informacij4, apie komiteto narius ir VNS lpareigojimus komitetui, t. y., ,,1...)stt
pareiikimu kreiptis iGeneraling prokuraturq",ir Zinom4 patirt4 nuostol! del paskolos perkelimo: ,,Yro
iinoma, lrad, pavyzdZiui, perk4lus vienq paskalq i Memelio lvedito un|q, Palangos unija patyre apie 194
tulat. litq Zalos. Memelio bei Centrinds unijq vadovai H. Cepas bei F. Dirgin€jus ir Centrin€s unijos
teisininkns Vytenis Tomkus buvo tie asmenys, kurie padar| mindtq ialq Palangos kredito unijai". Sis
gindijamas teiginys, atsiZvelgiant i publikacijos kontekst4 ir jo pateikimo konstrukcijq del jame
skleidZiamq faktiniq duomenq laikytinas Linia. Atsakydamas i ankstesneje pastraipoje iSkelt4 retorini
klausim4, ar teisetai yra perkelta daug paskolq i kaimynines unijas, ar kaimyniniq unijq vadovai
nepiktnaudLiavo savo padetimi, vie5osios informacijos rengejas publikacijoje kaip pavyzdi ir atsakym4
pateike 2011 m. gruodZio 2l d. Reikalavimo perleidimo sutarti, sudaryt4 tarp PKU ir Kredito unijos
,,Mdmelio taupomoji kasa".

Parei5keja skunde nurode, kad gindo teiginyje (atsakyme) H. eepas, F. Dirgindius ir V. Tomkus
yra kaltinami padarg 194 tukst. litq Zal4 PKU. PaZymejo, kad 5i4 sutarti, veikdamas pagal PKU i5duot4

igaliojim4, sudare pats Evaldas Petrauskas (vie5osios informacijos rengejas - past.), tuo metu ejgs PKU
administracijos vadovo pavaduotojo ir vyr. kasininko pareigas, todel visi5kai nepagristai kaltina dabarting
PKU vadovybg. Be to, nei del H. eepo, nei del F. Dirgindiaus, nei del V. Tomkaus veiksmq nebuvo pradeta
jokiq teisesaugos ar kitq institucijq tyrimq, todel Sie teiginiai neatitinka tikroves.

Kaip irodymq kad skleidZia teising4 informacijq vie5osios informacijos rengejas (skleidejas)
Zumalistq etikos inspektoriui pateike PKU 201l-12-20 Valdybos posedZio protokol4 Nr. V1I-39.2011-
12-20 posedyje dalyvavo: valdybos pirmininke A. Petrauskaite, valdybos nariai A. Rakauskas, A.
Valandius, V. Sernas. Protokolo 4 punkte nurodoma: ,,Norint pagerinti Palangos lcredito unijos tilwidumq
ir mokumq, perleisti UAB ,,Arijas" paskolq 20ll m. laplwiiio 7 d, Nr. Il-00137 su visais vdlesniais
pakeitimais ir papildymais lwedito unijai ,,Mdmelio taupomoji lcasq".

NUTARTA. Polangos lcredito unija perleidiia reikalavimo teisg, kurios sumo 1.143.717.76 Lt,
kuriq sudaro paslala: 1.141.715,85 Lt, palukanos: 2001,91 Lt, Naujajam lcreditoriui ( UAB ,,Mdmelio
taupomoji kasa") <...> Reiknlavimo perleidimas yra atlygintinis. Ui reikolavimo perleidimq lvedito unija
,,Memelio taupomoji kasa" privalo sumokiti ,,Palangos lvedio unijai" pagal reiknlavimo perleidimo
sutarti 20ll-12-22 - 950.000,000 Lt. PKU perleisdama reikalavimo teisg ipaskol4 sElyginai prarado
193717 ,76 Lt, todel pirmasis gindijamo teiginio sakinys yra teisingas.

Henrikas depas - yra Memelio taupomosios kasos administracijos vadovas nuo 2004-12-28, o
Fortunatas Dirgindius yra Lietuvos centrines kredito unijos administracijos vadovas nuo 2011-03-30.
Vytenis Tomkus remiantis informacija, pateikta Vyriausiosios rinkimq komisijos intemeto svetaineje,
paskolos sutarties perkelimo metu dirbo LCKU teisininku.
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VNS metu sudarytas komitetas del publikacrjoje nurodomos paskolos perkelimo sutarties
apgaulingo sudarymo ir minimq asmenr+ galimos kaltes, kreipesi i Generaling prokurattir4. Komiteto
parei5kime Generalinei prokurat{irai pra5oma pradeti ikiteismini tyrim4 del galimai nusikalstamq V.
Tomkaus, F. Dirgindiaus ir kitq atsakingq asmenq veiksmq, kurie galimai sudaro baudZiamojo kodekso
182 (Sukdiavimas), 184 (Turto i5Svaistymas),228 (PiknaudZiavimas), 300 (Dokumento suklastojimas ar
disponavimas suklastotu dokumentu) ir 145 (Grasinimas nuZudyti ar sunkiai sutrikdyti Zmogaus sveikat4
arba Zmogaus terorizavimas) straipsniuose numatytq nusikaltimq sudeties poZymiq visum4. 2016-04-25
Klaipedos apygardos prokuratrlros prokuroras, atsiZvelgdamas i pareiSkime i5destytas aplinkybes ir
vadovaudamasis BaudZiamojo proceso kodekso 168 straipsniu" nutare atsisakyti pradeti ikiteisminityrim4,
nes nepadarytos parei5kejq pra5yme nurodytos nusikalstamos veikos. Sis nutarimas buvo apskqstas, tadiau
2016-07-25 Klaipedos apygardos teismo nutartimi skundas buvo atmestas.

VieSosios informacijos rengejas nurodgs informacij4,kad ,,Mfemelio bei Centrinds unijq vadovai
H. Cepas bei F. Dirginejus ir Centrinds unijos teisininkas Vytenis Tomkus" padard 194 ttikst. Li1u4 lalq
PKU, pateike neteisingas Zinias visuomenei. AtsiZvelgiant itai, kad vie5osios informacijos rengejas Zalos

padarymu PareiSkejai (PKU) kaltina ne padi4 unij4 ar dabartinius jos vadovus, o trediuosius asmenis, ndra
objektyviq prieZa5diq nustatyti, jog 5i informacija kenkia Parei5kejos dalykinei reputacijai. Tadiau
vie5osios informacijos rengejas (skleidejas), pateikdamas neteising4 ir netiksli4 informacij4 visuomenei,
paZeide visuomends informavimo principus (VI[ 3 straipsnio 3 dalis).

Parei5keja skunde nurodo, kad Siuose teiginiuose:,,Mdmelio vadovas H. Cepas (iis yra ir
Palangos unijos stebetojq tarybos pirmininkas, o jo pavaduotoja yra Palangos unijos valdybos nard),

centrinds unijos darbuotojai, nepatenkinti visuotinio nariq susirinkimo sprendimais, teigd, kad jie po iio
susirinkimo rengs savo susirinkimq ir priims sprendimus tokius, knkius tik nords. Pasak j4, susirinkimas
buvo negaliojantis, nes buvo sprendZiami klausimai ne pagal darbotvarkq. Akivaizdu, kad tai melas, nes:

l. Susirinkimas buvo sustabdytas balsq dauguma. 2. Pareilcitas nepasitikijimas unijos vadovais ddl
patiriamq nuostoli4 ir unijos privedimo prie banlcroto.

Kadangi visuotinis nariq susirinkimas yra aukfliiausias valdymo orgonas, S. Garjonyte, V.

Tomkus, Centrinds bei Memelio unijos vadovai turi suprasti, kad toliau nebus toleruojamas tolcs

neatsakingas unijos valdymas" - yra pateikiama neteisinga informacija, kadangi VNS metu priimti
gindijami sprendimai buvo neteis6ti, o vadovaujantis KU[, \rNS metu buvo galima priimti sprendimus tik
pagal 2016-03-1 4 neivykusio susirinkimo darbotvarkg.

Sis gindijamas teiginys yra vertintinas kaip vie5osios informacijos rengejo (Evaldo Petrausko)
nuomone, kadangi jame yra pateikiamas jam Zinomq ir ivykusiq aplinkybiq subjektyvus vertinimas.
Atkreiptinas ddmesys, kad nuomones faktiniam pagrindui nustatyti nebfitina nurodyti, kad tai, k4 teigia
atsakovas (vie5osios informacijos rengejas - past.), yra tiesa- Svarbu nustatyti, ar atsakovas turejo
pakankam4 faktini pagrind4 pareikStai nuomonei susidaryti (Zr. LAT 2015-01-27 nutartis civilindje byloje
Nr. 3K-3-l-219/2015).

Zumalistq etikos inspektoriaus tarnybai pateiktame 2016-03-21 VNS protokolo 6 puslapyje
nurodyta, kad: ,, M|melio ku vadovas H. Cepas nepatenkintas WS iireil5ta valia teigia, knd Jus
balsuokite, o mes po susirinkimo padarysime sqvo susirinkimq ir prabalsuosime taip knip mums reikia.".
Vertinant gindijamame teiginyje pateiktus H. eepo ZodZius su jo pasakytais susirinkimo metu, akivaizdu,
kad vieSosios informacijos rengejas hiperbolizuotai perteike jo susirinkimo metu i5sakytus ZodZius. Be to,
kaip nustatyta pirmiau nurodytame su publikacija susijusiame kontekste, po vie5osios informacijos rengejo
apra5omo VNS, t4pa(:i1dien4 ivyko kitas \rNS, kuris vyko pagal 2016-03-14 paskelbt4 darbotvarkg.

Parei5keja skunde paZymejo, jog VNS nera auk5diausias unijos valdymo organas. Remiantis
Palangos kredito unijos istatq, 201,5-02-23 iregistruotais juridiniq.rsmenq registre, 5.6.3. punktu: tik unijos
visuotinis nariq susitinkimas gali rinkti ir atSaukti stebetojq tarybos, valdybos, paskolq komiteto narius ir
revizijos komisijos narius (revizoriq) ir i5 jq atitinkamai - stebetojq tarybos, valdybos, paskolq komiteto,
revizijos komisijos pirmininkus, audito imong. Taip pat vadovaujantis istatq 5.l l punktu: Visuotinis nariq
susirinkimas neturi teises priimti nutarimq darbotvarkeje nepaskelbtais klausimais, jeigu jame dalyvauja
maliau kaip 2/3 unijos nd,l, neiskaitant asocijuotq nariq ir, jeigu darbotuarkes papildymui pritaria
nemaZiau kaip 213 unijos nariq. Remiantis Siais istatais, Kredito unijos \rNS, kai jame dalyvauja
atitinkamas unijos nariq skaidius, gali keisti darbotvarkg ir atleisti valdybos, stebetojq tarybos ir paskolq



8

komiteto narius. VieSosios informacijos rengejo nuomonO, kad Visuotinis nariq susirinkimas yra
auk5diausias unijos valdybo organas, remiantis unijos istatais, turi faktinipagrind4.

Parei5kejos gindijami teiginiai: ,,Per ketverius metus, kai unijq valdo Centrind unija, maZija
indeliai, turtas, paskolq kiekis, o ouga tik nuostoliai. S. Garjonyte spaudoje seka pasakas, kaip gerai dirba.
Pagal Lietuvos Banko statistikq, 2015 m. Palangos unija patyr| beveik 1,5 mln. eurq nuostoli ir buvo
labiausiai nuostolinga Lietuvoje. Antroji pagal Sirodikli- Memelio unija, ji patyre beveik 350 hikst. Eury
nuostoliq. ,,Du Memelio unijos valdybos nariai yra Palangos unijos vadovai. Centrinds unijos vadovo F.
Dirginiiaus pusbrolis Jonas Dirginiius yra Memelio unijos vienas iS vadovq. Suprantu, gimindms reikia
padeti, bet kodel turi kentdti Palangos unijos pajininkai, kurie neatgauna pajq?

Laikraityje ,,Palangos tiltas" S. Garjonyte tikina, kad susirinkimo pirmininkas E. Petrauskas
pasiialino ii susirinkimo. Kadangi susirinkimas baigesi apie I4 val., ndel 140 unijos nariq iidjo namo, o
pasiliko centrinds unijos darbuotojai ir keletas pensisininkq, jie surengd neteisdtq susirinkimq. Geda ir
skaityti, kni raioma, kad per 2015 m. unija uZdirbo 300 tul<st. eurq pelno. Lietuvos banko statistika rodo,
kad unija patyr€ beveik 1,5 mln. Eurq nuostoliq, kodel tuip iZilliai meluojama?'o

Parei5keja teigi4 kad pirm4jame sakinyje pateikiama netiksli informacija, jog PKU valdo Centrine
unija, kadangi PKU yra nepriklausomas juridinis asmuo, teises aktq nustatSrta tvarka tenkinantis savo nariq
lkinius ir socialinius poreikius, teikiantis savo nariams ir kitiems asmenims kokybi5kas ir savalaikes
finansines paslaugas. PKU vadovauja teisetai i5rinkti jos valdymo organai: vienasmenis valdymo organas
(administracijos vadovas) ir kolegialus valdymo organas (valdyba). Taip pat PKU yra sudaryta stebetojq
taryba ir paskolq komitetas.

Gindijamas vie5osios informacijos rengejo teiginys yra vertintinas kaip skleidZiamaLinia, kadangi
jame yra pateikiami faktai. SkleidZiamai Ziniai yra taikomas tiesos kriterijus. PKU yra Centrines Lietuvos
kredito unijos (toliau - LCKU) nare. LCKU tikslai yra sukurti ir iwininti kooperatinds bendrovds
bankininkystds sistem4 Lietuvoje, uZtikrinti Lietuvos kredito unijq judejimo pletr4 ir finansini stabilum4.
Remiantis KU[, LCKU stebi kredito unrjq, Centrines kredito unijos nd,5 veikl4 (KU[ 60 straipsnio 6
dalis). Unijos stebejimas ir jos veiklos inspektavimas n€ra tapatus unijos valdymui, todel gindijamo
teiginio dalis "Per ketverius metus, kai unijq valdo Centrind unija"yra netiksli informacija. Antr4j4
gindijamo teiginio dal[ galima ivertinti, patikrinus statistinius duomenis. Remiantis Lietuvos banko
statistika:

2012 m. PKU turtas buvo - 32 356 490 Lt (9 37 I 087, 23 Eur - aut.); sutelktos paskolos - 20 145
800(5 793 790,55 Eur-aut.); indeliai 29004340Lt(8 400 237,49 Eur-aut.);pelnas- 1550 520Lt
(449 061, 63 Eur - aut).

2013 m. PKU turtas buvo - 34 891 060 Lt (10 105 149, 44 Eur- aut.); suteiktos paskolos - 17 153
440Lt(4 967 979,61 Eur-aut.); indeliai-31 485 990Lt(9 l18 973,01 Eur-aut.); nuostoliai -3377
280Lt(978 127, 90 Eur- aut.).

2014 m. PKU turtas buvo - 32 640 680 Lt (9 453 394, 35 Eur - aut.); suteiktos paskolos - 17 851
900 Lt (5 170 267, 6l Eur - aut.); indeliai - 29 367 320 Lt (8 505 363, 76 Eur - arzf.); nuostoliai - 2 747
710 (795 791, 82 Eur - aut.).

2015 m. PKU turtas buvo - I 579 640 Eur; suteiktos paskolos - 3 220 590 Eur; indeliai - 7 735
370 Eur; nuostoliai - I 465 840 Eur.

AtsiZvelgiant i Lietuvos banko statistik4, antrojoje gindijamo teiginio dalyje, vie5osios
informacijos rengejas pateike teisingq informacijq. Parei5keja skundZiasi del dalykines reputacijos
paZeidimo. Vertinant vis4 gindijam4 teigini: ,,Per ketverius metus, kai unijq valdo Centrind unija, maZeja
indeliai, turtas, paskolry kiekis, o auga tik nuostoliai. " nenustatytinas dalykines reputacijos paZeidimas,
kadangi vieSosios informacijos rengejas akcentuoja" jog PKU nuostolius patiria valdant centrinei kredito
unijai, o ne Parei5kejai. Vie5osios informacijos rengejas gindo teiginyje pateike ne visi5kai tiksli4
informacij4 apie PKU valdymq tadiau nemanytina, kad teiginys, jog valdant LCKU dideja PKU nuostoliai,
kenkia Parei5kejos dalykinei reputacijai, kadangi netinkamu vadovavimu del patiriamq nuostoliq yra
kaltinama ne Parei5kej4 o kitas juridinis asmuo.

Antrasis gindijamas teiginys: ,,5. Garjonyti spaudoje seka posakas, lcaip gerai dirba. ". Vertintinas
kaip vie5osios informacijos rengejo nuomone apie Parei5kejos skleidliarnE informacijE. Publikacijoje
,,Palangos lcredito unija i1rinla naujus vadovus ir peruinko valdybos pirmininkg S. Garjonytg"
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(www.palangostiltas.lt, 2016-03-24), S. Garjonyte teigia: ,,Palangos lvedito unija per pastaruosius keturis
metus padare didiiulg paiangq, todel nliau nuosekliai sieksime tgsti visus pradetus darbus bei uibaigti
unijos jungimqsi su lcredito unija ,, Mdmelio taupomoji kasa". Palangos lcredito unija per 2015 m. ii veiHos
uZdirbo 300 till$t. Eurry pelno, taiiau ankstesniq vadovq vukdyta 2004-201I metq veikla, kurios fahinis
vadovas buvo Evaldas Petrauskas, neleidZia unijai metq baigti pelningai, nes yra priversta dengti
anl<stesniry metry 3,2 mln. Eur nuostolius, kurie susidare del anl<stesniry vadovq iiduottq blogq paskolry.".
VieSosios informacijos rengejo nuomond turi faktini pagrind4, kadangi, remiantis Lietuvos banko
statistika, per pastaruosius trejus metus, PKU nuostoliai ne malejo, o didejo. Lietuvos banko statistika
pateikta pirmiau Siame sprendime, irodo, jog gindijamas trediasis sakinys: ,,Pagal Lietuvos Banko
statistikq, 2015 m. Palangos unija patyrd beveik 1,5 mln. eurq nuostoli ir buvo labiausiai nuostolinga
Lietuvoje. ", kuris vertintinas kaip Zinia del jame skleidZiamq konstatuojamqiq duomentl, yra i5 dalies
teisingas. Remiantis einamqjq metq ,,pelno/nuostoliq" graf4 daugiausiai nuostoliq patyre kredito unija

,,Vilniaus kreditas", tadiau PKU remiantis ,,pelno/nuostoliq" grafa yra antroji pagal patirtus nuostolius. Si
skleidZiamaLiniavertintina kaip nepaZeidZianti Parei5kejos dalykines reputacijos, kadangi PKU, remiantis
Lietuvos banko statistika, tikrai yra viena i5 nuostolingiausiai dirbandiq kredito umjq.

,, Du M1melio unijos valdybos nariai yra Palangos unijos vadovai. CentrinLs unijos vadovo F.
Dirginiiaus pusbrolis Jonas Dirginiius yra Memelio unijos vienas iS vadov4. Suprantu, gimindms reikia
padeti, bet kodel turi kentdti Palangos unijos pajininkai, kurie neatgauna pajry? " Pirmojoje gindijamo
teiginio dalyje vie5osios informacijos rengejas pateikia faktinius duomenis, todel jie vertintini kaip Zinia,
kuriai yra taikomas tiesos kriterijus. Vie5osios informacijos rengejas Zumalistq etikos inspektoriaus
tarnybai pateike 2015-09-18 PKU juridinio asmenq registro iSplestini i5ra54 su istorija ir 2015-09-18
kredito unijos ,,M6melio taupomoji kasa" juridiniq asmenq registro iSplestini i5ra54 su istorija Remiantis
Siais i5ra5ais kredito unijos,,Mdmelio taupomoji kasa" valdybos pirmininkas Henrikas eepas publikacijos
paskelbimo metu buvo PKU stebetojq tarybos narys, o KU ,,Mdmelio taupomoji kasa" valdybos nare

Deimante Kibelyte publikacijos paskelbimo metu buvo PKU valdybos nare. Publikacijoje minimas Jonas

Dirgindius publikacijos paskelbimo metu buvo KU ,,Mdmelio taupomoji kasa" stebetojq tarybos narys.

Gindijama publikacija buvo paskelbta 2016-03-26. Lietuvos centrinds kredito unijos vadovas yra F.

Dirgindius. Duomenq patvirtinandiq F. Dirgindiaus ir J. Dirgindiaus giminystg, vieSosios informacijos
rengejas nepateike, tadiau Parei5keja taip pat negindija Sio fakto, todel atsiZvelgiant i vienodas pavardes

preziumuotina, kad giminystes ryS! skleidZianti informacija publikacijoje yra teisinga.
Antrasis sakinys ir visa pastraipa bendrai yra baigiama retoriniu klausimu, kuris yra vertintinas

kaip vie5osios informacijos rengejo nuomone bei Zinomq faktiniq aplinkybiq, pateiktq pirmajame sakinyje,
vertinimas. Be to, sakinys yra pradedamas pirmuoju asmeniu ,,Suprantu", tai suponuoja, kad Siame

teiginyje vie5osios informacijos rengejas rei5kia savo nuomong. Publikacijos ir gindijamq teiginiq
kontekste, Siuo teiginiu vie5osios informacijos rengejas rei5kia nuomong, kad d€l to, jog dalis ,,Memelio
taupomoji kasa" ir LCKU nariq yra PKU valdybos nariai, PKU dirba nepelningai, kadangi yra orienuota
ne i savo unijos nariq interesq apsaugg, o siekia padeti kitoms unijoms. Vie5osios informacijos rengejo
skleidZiama nuomone turi faktini pagrind4.

Si gineiiamo teiginio dalis: ,,Lailvaityje ,,Palangos tiltas" S. Garjonyt| tikina, kod susirinkimo
pirmininkas E. Petrauskas pasiialino ii susirinkimo." - vertintina kaip teisingai skleidZiama Zinia,
kadangi konstatuojamieji duomenys yra teisingi. Minetoje publikacijoj e ,,Palangos lcredito unija iirinko
naujus vodovus ir perrinko valdybos pirmininkg S. Garjonytg" (www.palangostiltas.lt, 2016-03-24),
nurodom4 kad ,,Sasirinkimo pirmininkui E. Petrauskui pasi1alinus ii susirinkimo vietos, buvo iirinktas
naujas susirinkimo pirmininkas prof. habil. dr. Vaidievutis lpolitas Geralaviiius, kuris praved|
susirinkimq lailEdamasis teisis aloq reikalavimry ir darbotvarkEje nustatytq klausimry tvarkos.".

Antrqjame analizuojamos pastraipos sakinyje vie5osios informacijos rengejas skleidZia informacijq
apie gindijamE MtiS, kuris, anot Parei5kejos, yra neteis€tas, kadangi jame buvo priimti sprendimai
nesilaikant KU{ normq ir paZeidZiant i5 anksto paskelbt4 darbotvarkE. Sis teiginys vertintinas kaip
vie5osios informacijos rengejo nuomon6, apie pirmajame pastraipos sakinyje pateikt4 Parei5kejos
nuomong, kad E. Petrauskas (vie5osios informacijos rengejas) pasi5alino i5 VNS. Tarp vie5osios
informacijos rengejo ir PareiSkejos bei kitq unijos nariq vyksta teisminiai procesai del \rNS ir jo metu
priimtq sprendimq uZgindijimo, atsiZvelgiant ijame skelbiamos informacijos turini, ji vertintina kaip
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vie5osios informacijos rengejo nuomon6, apie Zinomas faktines aplinkybes, t.y., velesni VNS ir jame
priimtus sprendimus pagal i5 anksto paskelbt4 darbotvarkg.

Gindijamas teiginys: ,,Gdda ir skaityti, kai raioma, kad per 2015 m. unija uidirbo 300 tukst. eury
pelno. Lietuvos banko statistiko rodo, kad unija patyrd beveik 1,5 mln. Eurq nuostoliq, kodel tuip iZilliai
meluojama?" - vertintinas kaip vie5osios informacijos rengejo nuomone, kadangi jame pateikiamas jam
Zinomq faktiniq aplinkybiq vertinimas. Visuomenes informavimo priemoneje ,,Palangos tiltas" S.
Garjonyte teige, kad PKU per 2015 m, uZdirbo 300 tdkst. Eurq pelno, tadiau Lietuvos banko statistikoje
nurodom4 jog PKU 2015 m. dirbo nuostolingai. VieSosios informacijos rengejo nuomond turi faktini
pagrind4 ir nekenkia Parei5kejos dalykinei reputacijai.

Publikacijos pavadinimas (antraSte) savo bendrine prasme yra iLangine jos dalis, kuria siekiama
anonsuoti vis4 straipsni, sudominti skaitytoj4 ir perteikti straipsnio esmg. PareiSkeja skunde nurodo, kad
publikacijos pavadinimas ,, Palangos lcredito unijos vadovai nuialinti nuo vadovavimo" neatitinka
tikroves. I5 pirmiau nustatytq faktiniq aplinkybiq ir padios publikacijos konteksto, darytina i5vada, kad
vie5osios informacijos rengejas publikacijos pavadinime perteike vien4 i5, gindijamo VNS metu, priimtq
sprendimq. Vieno i5 2016-03-21 vykusiq VNS metu sprendimas - nu5alinti unijos vadovus, buvo priimtas,
todel publikacijos antraite yra teisinga.

EZTT, ai5kindamas Zmogaus teisiq ir pagrindiniq laisviq apsaugos konvencijos l0 straipsnio,
itvirtinandio teisg i saviraiSkos laisvg, apimandi4 tiek asmens teisg skleisti informacij4, tiek visuomends
teisg j4 gauti, turini, yra nurodgs, kad teise skleisti informacij4 ir idejas apima ne tik teisg skleisti neutrali4
informacij4 ir idejas, kurios yra palankios ir neileidLiandios, bet ir informacij4, kuri yra Sokiruojanti,
erzinanti ar trikdanti visuomeng ar jos dali. Toks Sios teises normos turinio ai5kinimas yra pliuralizmo,
tolerancijos, abipusio pakantumo ir pladiq paZitiry, be kuriq ne[manoma demokratine visuomene,
formavimosi prielaida. Tadiau kaip ir dauguma konvencijose itvirtinq garantijq, savirai5kos laisve nera
absoliuti, ja besinaudojantys asmenys (tiek Zurnalistai, tiek kiti asmenys) privalo elgtis spiningai
,,informacijos adresato" atZvilgiu, siekti pateikti tiksli4 ir patikim4 informacij6 laikytis etikos normq (Zr.
EZTT 1998-03-25 sprendim4 byloje Hertel priei Sveicarijq). VieSosios informacijos rengejas (skleidejas)
UAB "Vakarine Palanga", perteikdamas visuomenei informacrj4 apie PKU vykusius VNS, nesielge
sqZiningai "informacijos qdresato" atZvilgiu ir paZeide visuomends informavimo principus, kadangi
informacija publikacijoje pateikta vienpusi5kai.

AtsiZvelgdamas i pirmiau aptartus argumentus, vadovaudamasis Visuomends informavimo
istatymo 49 straipsnio I dalimi ir 50 straipsnio I dalimi, Zurnalistq etikos inspektorius

nusprende:

l. Pripalinti Parei5kejos Kooperatines bendrovds "Palangos kredito unija" Administracijos
vadoves Sandros Garjonytes skund4 del publikacijose ,,Palangos lcredito unijos vadovai nuialinti nuo
vadovavimo" (,,Vakarine Palanga",2016-03-26130, Nr. 2l (2255), www.vakarinepalanga.lt) paskelbtos
informacijos i5 dalies pagristu.

2. Ispeti vieSosios informacijos rengej4 (skleidej4) - UAB,,Vakarine Palanga" del Visuomenes
informavimo istatymo 3 straipsnio 3 dalies paZeidimo.

3. I5 s i q s t i sprendim4 PareiSkejai ir vie5osios informcijos rengejui (skleidejui) UAB ,,Vakarine
Palanga".

4 . V i e 5 a i p a s k e I b t i sprendim4 Zurnalistq etikos inspektoriaus tamybos interneto sveitaineje.
Rezoliucine Sio sprendimo dalis turi buti nedelsiant paskelbta laikraityje ,,Vakarind Palanga" ir

portale www.vakarinepalnga.lt., apie tai informuojant Zurnalistq etikos inspektoriq per 30 dienq nuo
sprendimo paskelbimo (gavimo) dienos.

Zumalisttl etikos inspektoriaus sprendimas gali buti skundLiamas teismui per 30 dienq nuo jo
paskelbimo (gavimo) dienos.

Zurnalistq etikos inspektore (4,*.- Gr aLina Ramanauskaite-Tiumeneviend


