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Vilnius
2016 m. liepos 8 d. ir 2016 m. liepos 15 d. Zurnalistq etikos inspektoriaus tarnyboje gauti
parei5kejos Olgos Urbonienes (toliau Parei5keja) skundai ,,Del laikra5tyje ,,Rinkos aik5te" bei
interneto portale www.rinkosaikste.lt 2016 m. geguZes 3l d. paskelbtos publikacijos,,Dvigubas,,O"
(toliau - Skundas (l)) bei ,,Del laikra5tyje,,Rinkos aik5te'o bei interneto portale www.rinkosaikste.lt
2016 m. birZelio l8 d. paskelbtos publikacijos,,Kaip VTEK meileje s4Zines ieSko" (toliau - Skundas
(2)). Skunduose (1, 2) nurodom4 kad laika5tyje ,,Rinkos aik5te" bei interneto portale
www.rinkasaikste.lt 2016 m. geguZes 3l d. paskelbta publikacija ,,Dvigubas ,,O" (interneto portale
,,Dvigubas valdZios ,,O") (toliau - Publikacija (1)) bei 2016 m. birZelio l8 d. publikacija,,Kaip VTEK
meileje s4Zines ie5ko" (toliau Publikacij a (2)) neatitinka tikroves, 1eidLia Parei5kejos teisg i
privatumq o vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) buvo tendencingas, elgesi nes4Ziningai ir
neetiSkai, s4moningai sieke neigiamai pavaizduoti Parei5kejq paZeminti jos garbg ir orumq. Tuo

-

-

grubiai paieidLiamos Lietuvos Respublikos visuomenes informavimo istatymo (toliau

nuostatos.

-

VID

Skunde (1) Parei5keja nurodo, kad neatitinka tikroves, jos gar@ ir orumE, teisg i privatum4 ir
visuomenes informavimo principus LeidLia Sie Publikacijoje (l) paskelbti teiginiai:
1. ,,Kedainiq rajono savivaldybes mero pavaduotoj4 O. Urbonieng ir administracijos direktoriq
O. Kadiuligalima pasveikinti darbo kabinetuose atradus meilg. ,,Rinkos aikste" Saltiniq teigimu, pora
jau kuri laik4 gyvena kartu, tuo tarpu praejusi penktadieni Vilniuje vykusiuose ,,sidabrines gerves',
apdovanojimuose jie dalyvavo kaip por4 ir fotografu buvo uZfiksuoti susikibg uZ rankq.";
2. ,,Kedainiq rajono savivaldybes kabinetuose verda ne tik politines intrigos - dia neapsieinama
ir be romanti5kq jausmq. Daugiau nei pusmeti jausmus nuo visuomenes slepg savivaldybes
administracijos direktorius Ovidijus Kadiulis ir mero Sauliaus Grinkevidiaus pavaduotoja Olga
Urboniene galiausiai norom ar nenorom iSsidave - vie5oje vietoje pastebeti romanti5kai suritiUg uZ

rankq.";
3. ,,Nors dar neai5kg ar savivaldybes administracijos direktorius Ovidijus Kadiulis pasipir5o
mero pavaduotojai Olgai Urbonienei, tadiau sveikiname iS anksto.....;
4. ,,Dvigubas,,O".
Parei5kejos nuomone, Siuo atveju svarbu ne tik gindo informacijos turinys, bet ir jos formq
tonas, prane5imas, kuri siekta komunikuoti. Nurodo, kad neg5rvena su O. Kadiuliu. Taip pat
nesupranta, kuo remiantis Publikacijoje (1) yra teigiam4 jog daugiau nei pusmet! nuo visuomenes
slepe savo jausmus. Vertinant minetq teiginig sandar4 bei pasirinktas ZodZiq formas matyti, kad
sakiniai yra konstatuojamo pobtidZio, kurie perteikia egzistuojandius faktus. Publikacija (l) siekiama
sudaryti ispiidi, jog Parei5keja ir O. Kadiulis yra pora daugiau nei pusmet!, kur! laik4 gyvena kartu ir
tai slepia. Palymi,kad nurodyi teiginiai priblo5ke ne tik Parei5kejq bet irjos artimuosiur. pareiskejos
nuomone, vien tas faktas, jog ji renginyje buvo su O. Kadiuliu, nesuteikia teises laikraSdiui
konstatuoti, jog Parei5keja daugiau nei pusmeti slepia jausmus bei pusmet! gyvena su O. Kadiuliu.

