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2018 m. rugpjūčio 9 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje gautas pareiškėjos UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (toliau – Pareiškėja, MAATC) skundas „Dėl 

žurnalisto Dominyko Griežės ir portalo alfa.lt galimo žurnalistų etikos kodekso pažeidimo“ (toliau 

– Skundas), kuriame nurodoma, kad publikacijose „Milijoninės sankcijos – nė motais: 

Marijampolės atliekų tvarkytojai į sąvartyną vertė bet ką“ (alfa.lt, 2018-05-18), „Suvalkijos atliekų 

tvarkytojų veiksmai gali smogti visai Lietuvai“ (alfa.lt, 2018-05-22), „Aukšti“ standartai Suvalkijos 

atliekų versle: už susikompromitavusį direktorių stoja valdininkai“ (alfa.lt, 2018-06-06), 

„Susikompromitavęs vadovas – ne merės problema: be kitų sprendimo pati nieko nevertins“ (alfa.lt, 

2018-06-06), „Betvarkė Marijampolės krašte: šiukšlių gamyklą perėmusi bendrovė atvirai meluoja, 

prievaizdai melo nemato“ (alfa.lt, 2018-06-20), „Atliekų tvarkymo centro nariai – VTEK akiratyje“ 

(alfa.lt, 2018-07-10) (toliau – Publikacijos) paskelbta Visuomenės informavimo įstatymo (toliau – 

VIĮ) normas pažeidžianti informacija.  

Skunde Pareiškėjai nurodo, kad neatitinkantys tikrovės ir netikslūs yra šie Publikacijų 

teiginiai: 

1.  „Krizinė situacija Marijampolėje ir aplinkiniuose rajonuose susidarė 2017 m. rudenį, 

kilus ginčui tarp MAATC ir mechaninio-biologinio atliekų apdorojimo (MBA) gamyklos 

operatoriaus „Neg Recycling“. Sustojus gamyklos darbui, atliekų aikštelėje susikaupė apie 6–7 

tūkst. tonų šiukšlių. Kai jau nebebuvo kur dėti, nerūšiuotos atliekos keliavo tiesiai į sąvartyną, nors 

tai daryti draudžia tiek Briuselis, tiek Lietuvos įstatymai.“; 

2. „Pasak „Neg Recycling“ direktoriaus, MAATC teigia, kad šių metų balandžio 9 d. 

nutraukė nerūšiuotų atliekų vežimą. M. Venskus sakė, kad dar balandžio 6 d. kartu su antstoliais 

patikrino situaciją – užfiksuota, kad šiukšlės vis dar buvo vežamos nerūšiuotos. Ar dabar MBA 

gamyklą perėmęs MAATC išties į sąvartyną veža išrūšiuotas atliekas, M. Venskus teigė negalintis 

patikrinti. „Mes nestovime prie tvoros, netikriname“, – sakė „Neg Recycling“ vadovas.“; 
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3. „2017 m. rugsėjį susiklosčiusi padėtis tapo rūpesčiu Aplinkos ministerijai. „Tik 

prasidėjus situacijai, kai mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai buvo 

sustabdyti, Europos Komisija iš karto kreipėsi, kokių veiksmų mes imamės. Faktas, kad bauda grės, 

jei nei valstybė, nei regiono savivaldybės, nei pats regioninis centras ar operatorius nesiims 

veiksmų“, – prieš pusmetį Alfa.lt teigė aplinkos viceministras Dalius Krinickas.“; 

4. „MAATC valdybos narys, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas Valdas Tumelis sakė, kad MAATC buvo sulaukusi Aplinkos projektų valdymo 

agentūros (APVA) dėmesio. Už tai, kad sustabdyta MBA gamyklos veikla, MAATC galėjo tekti 

grąžinti netikslingai panaudotų 6,5 mln. eurų ES lėšų.“; 

5. „Pasak V. Tumelio, sprendžiant kilusią problemą teko bendrauti su APVA, Aplinkos 

ministerijos atstovais, o išspręsti situaciją šiuo metu pavyko su Finansų ministerijos pagalba. 

„Įsikišo Finansų ministerija, jie dar sykį įvertino padėtį ir konstatavo, kad įmonės veikla buvo tik 

sustabdyta ir grąžino APVA dar kartą įvertinti tyrimą“, – sakė MAATC valdybos narys.“; 

6. „Sustabdyta MBA gamykla ir į sąvartyną vežtos nerūšiuotos atliekos – ne vienintelis 

šešėlis, krentantis ant MAATC. Šio centro vadovo, buvusio Vilkaviškio mero Algirdo Bagušinsko 

atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl savavaldžiavimo.“; 

7. „Anot Alfa.lt šaltinių, MBA gamyklos operatorius galėjo būti išstumtas siekiant 

atlaisvinti vietą su Marijampolės valdžia susijusioms bendrovėms, tai galėjo vykti su Lietuvos 

valstiečių ir žaliųjų sąjungos nario Kęstučio Mažeikos, pavasario pradžioje paskelbusio apie planus 

dalyvauti Marijampolės mero rinkimuose, žinia.“; 

8. „Buvęs Vilkaviškio meras A. Bagušinskas liūdnai pagarsėjo 2010 m. gruodį, kaip 

vienintelis išgyvenęs tragišką avariją, kurioje žuvo Vilkaviškio rajono administracijos direktorius 

Sigitas Kasparaitis ir vicemeras Jonas Meškauskas. Kaip vėliau paaiškėjo, visi trys Vilkaviškio 

rajono vadovai į pražūtį lėkė neblaivūs, po avarijos atsigavęs A. Bagušinskas teigė neprisimenantis 

avarijos dienos ir nežinantis, kas vairavo automobilį, – iki šiol neaišku, kodėl aukšti valdininkai 

darbo savaitės viduryje vaišinosi alkoholiu ir neblaivūs sėdo prie vairo.“; 

9.  „Iš ES lėšų pastatytą šiukšlių rūšiavimo gamyklą be darbo palikęs ir pusmetį nerūšiuotas 

atliekas į sąvartyną vežęs Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (MAATC) gali būti 

priverstas grąžinti iš ES gautus milijonus. Negana to, atliekų tvarkytojų veiksmai, pristabdę 

maždaug 300 mln. eurų ES paramos gavimą, gali atsiliepti visai Lietuvai.“; 

10. „Gamyklą perėmė savivaldžiaujant? MBA gamykla Marijampolėje nustojo veikti 2017 

m. rugsėjį, kilus ginčui tarp MAATC ir MBA įrenginių operatoriaus, bendrovės „Neg Recycling“. 

Pastaroji teigė, kad MAATC nepagrįstai atsisakė priimti išrūšiuotas atliekas, MAATC tikino, jog 

atliekų nepriima, nes šios neatitinka keliamų reikalavimų.“; 

11. „MAATC nustojus priimti atliekas, MBA gamyklos aikštelėje susikaupė apie 6 tūkst. 

tonų atliekų, kilo pavojus, kad Marijampolės apskrityje ims strigti atliekų tvarkymas.“; 

12. „Nušalintas MBA įrenginių operatorius kreipėsi į teisėsaugą dėl MAATC vadovo, 

buvusio Vilkaviškio mero Algirdo Bagušinsko veiksmų – Kauno apygardos prokuratūra pradėjo 

ikiteisminį tyrimą, siekdama išsiaiškinti, ar MBA gamykla MAATC vadovo nurodymu buvo 

perimta teisėtai. Pats A. Bagušinskas sako, kad gamykla buvo perimta su teismo leidimu, žinant 

antstoliams, tačiau „Neg Recycling“ teigia, jog MBA gamykla perimta nesant teisinio pagrindo, 

negrąžinant bendrovės turto ir ginantis apsaugos darbuotojais.“; 

13.  „Aukšti“ standartai Suvalkijos atliekų versle: už susikompromitavusį direktorių stoja 

valdininkai“; 

14. „Buvusio Vilkaviškio mero Algirdo Bagušinsko gebėjimai vadovauti Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centrui (MAATC) kelia abejonių. Būtent A. Bagušinsko vadovavimo 

metu Marijampolės regione kilo šiukšlių krizė, įtartinomis aplinkybėmis buvo išvytas atliekų 

rūšiavimo gamyklos operatorius, galiausiai A. Bagušinsko veiklą vertino prokurorai.“; 
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15. „Buvęs Vilkaviškio meras A. Bagušinskas liūdnai pagarsėjo po 2010 m. gruodį 

įvykusios avarijos, kurios metu žuvo Vilkaviškio rajono administracijos direktorius Sigitas 

Kasparaitis ir vicemeras Jonas Meškauskas.“; 

16. „Netekęs mero posto, A. Bagušinskas vėliau tapo MAATC vadovu. Tačiau jo 

vadovavimas Marijampolei ir aplinkiniams miesteliams sukėlė sunkumų. MAATC vadovui ėmus 

nesutarti su bendrove „Neg Recycling“, kuriai buvo patikėta mechaninio-biologinio atliekų (MBA) 

apdorojimo gamykla, 2017 m. rugsėjį Marijampolės regione kilo atliekų krizė. Sustojus gamyklos 

darbui, atliekų aikštelėje susikaupė apie 6–7 tūkst. tonų šiukšlių. Kai jau nebebuvo kur dėti, 

nerūšiuotos atliekos keliavo tiesiai į sąvartyną, nors tai daryti draudžia tiek Briuselis, tiek Lietuvos 

įstatymai.“; 

17. „Tiek dėl sustabdytos MBA gamyklos veiklos, tiek dėl nerūšiuotų atliekų vežimo į 

sąvartyną MAATC ir visai Lietuvai grėsė baudos. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) 

buvo pradėjusi tyrimą, skelbė, kad dėl sustabdytos MBA gamyklos veiklos MAATC gali tekti 

grąžinti netikslingai panaudotas ES lėšas – 6,5 mln. eurų.“; 

18. „Susidariusi situacija buvo tokia opi, kad išeičių iš jos ieškojo net Aplinkos ministerija, 

2017 m. pabaigoje surengusi posėdį. Tačiau apmaldyti krizę pavyko tik šių metų balandį, kai, jėga 

perėmus MBA gamyklą, į sąvartyną vėl pradėtos vežti rūšiuotos šiukšlės. Tai – dar ne pabaiga: 

nerūšiuotos šiukšlės į sąvartyną buvo vežamos septynis mėnesius, Europos Komisija (EK) dėl šio 

pažeidimo gali skirti baudą.“; 

19. „Pastarųjų metų MAATC vadovo veikla kelia klausimų ir abejonių dėl A. Bagušinsko 

kompetencijos. Būtent dėl jo sprendimų ir politikos kilo atliekų krizė, ginčai, kuriuos tenka spręsti 

teisme, kreiptasi į prokurorus.“; 

20. „Dėl MAATC vadovo veiklos sunkumų kilo ir penkių savivaldybių, įsteigusių MAATC, 

gyventojams, vis dar gresia EK ir APVA sankcijos.“; 

21.  „Susikompromitavęs vadovas – ne merės problema: be kitų sprendimo pati nieko 

nevertins“; 

22. „Dėl buvusio Vilkaviškio mero, dabar – Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro (MAATC) vadovo Algirdo Bagušinsko darbo metodų Marijampolės regione kilo septynis 

mėnesius trukusi atliekų krizė, o iš atliekų verslo išvyta bendrovė dėl A. Bagušinsko veiksmų 

kreipėsi į prokurorus. Tačiau vietinei valdžiai buvusio mero darbo metodai klausimų nekelia.“; 

23. „Nors A. Bagušinsko vadovavimas privedė prie to, kad Marijampolės regione prisikaupė 

atliekų, o nerūšiuotos atliekos vežtos į sąvartyną, nors tai daryti draudžia įstatymai, problemų 

MAATC vadovo veikloje neįžvelgia ir Marijampolės savivaldybės merė Irena Lunskienė.“; 

24. „Galiausiai MBA gamykla iš buvusio operatoriaus buvo perimta tokiais būdais, kad ją 

valdžiusi bendrovė kreipėsi į prokurorus dėl A. Bagušinsko savivaldžiavimo, šie pradėjo 

ikiteisminį tyrimą; EK iki šiol gali skirti sankcijas už septynis mėnesius į sąvartyną vežtas 

nerūšiuotas atliekas.“; 

25. „Tai – pastarųjų metų situacija Marijampolės regione, prie kurios privedė MAATC 

vadovo darbo metodai.“; 

26.  „Betvarkė Marijampolės krašte: šiukšlių gamyklą perėmusi bendrovė atvirai meluoja, 

prievaizdai melo nemato“; 

27. „Su trenksmu ir atliekų kalnais iš privataus operatoriaus mechaninę biologinių atliekų 

rūšiavimo (MBA) gamyklą atėmęs Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (MAATC) 

vadovas, buvęs Vilkaviškio meras Algirdas Bagušinskas giriasi, kad dabar MBA gamykla pasiekia 

fantastiškus rezultatus. Tačiau tikrovė atrodo lyg niūrus kriminalas – sąvartyne apsilankęs antstolis 

išvydo, kad žmonėms į akis yra akivaizdžiai meluojama, o savivaldybių valdomo MAATC darbo 

broko atsakingos institucijos kažkaip nepastebi.“; 

28. „2017 m. rugsėjį Marijampolės regione kilusi šiukšlių krizė jau kurį laiką kelia galvos 

skausmą tiek gyventojams, tiek ir valstybės veikėjams. Viskas prasidėjo, kai MAATC vadovas 
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susipyko su bendrove „Neg Recycling“, kuriai buvo patikėtas iš ES lėšų finansuotos MBA 

gamyklos operavimas, o tuomet atsisakė priimti išrūšiuotas atliekas, teigdamas, kad šios neatitinka 

standartų.“; 

29. „Kilo grėsmė – Europos Komisija (EK) ėmė grūmoti Lietuvai už tai, kad nesilaikoma 

susitarimo, jog iš ES lėšų pastatytą MBA gamyklą turi operuoti ne jos savininkas, bet bendrovė iš 

šalies. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) skelbė, kad Lietuvai gali tekti grąžinti 6,5 

mln. eurų netikslingai panaudotų ES lėšų. Sankcijos grėsė ir už draudžiamą nerūšiuotų atliekų 

vežimą į sąvartyną.“; 

30. „Galiausiai beįsiplieskiantį gaisrą šiaip ne taip pavyko prigesinti šių metų kovą, kai 

MAATC su antstoliais ir teismų raštais perėmė MBA gamyklą su svetimu operatoriaus turtu, 

uždėjo spynas ir neleido „Neg Recycling“ pasiimti šio turto – kompiuterių, duomenų, kitos 

įrangos.“; 

31. „Tačiau tikrovė, kaip aiškėja, gerokai niūresnė – į sąvartyną vis dar keliauja nerūšiuotos 

atliekos, o pažeidimų niekas matyti nenori.“; 

32. „Birželio 8 d. „Neg Recycling“ prašymu Marijampolės regioniniame sąvartyne 

apsilankęs antstolis Laurynas Lukšys konstatavo, kad per dvi valandas į sąvartyną atvyko du 

šiukšliavežiai, iš kurių vienas atliekas išpylė tiesiai į sąvartyną, nenukreipiant jų perdirbti į 

Marijampolės MBA įrenginius. A. Bagušinskas yra teigęs, kad į sąvartyną neperdirbtos atliekos 

nevežamos jau nuo balandžio.“; 

33. „Buvęs MBA gamyklos operatorius dėl toliau daromų pažeidimų kreipėsi į MRAAD 

Marijampolės agentūrą ir teigė, kad MAATC ir toliau daro pažeidimus, kurie Lietuvai gali 

užtraukti solidžias baudas iš EK. Tačiau ši institucija jau anksčiau, pirštu pabaksnojus į pažeidimus, 

nenorėjo jų matyti.“; 

34. „Kaip skunde nurodė „Neg Recycling“ atstovai, MAATC iš jų neteisėtai perėmus MBA 

gamyklą, šioje liko didelis kiekis jau išrūšiuotų degių atliekų, kurias reikėjo tinkamai utilizuoti. 

Tačiau, baiminasi buvęs MBA gamyklos operatorius, MAATC ne tik išvežė degias atliekas tiesiai 

į sąvartyną, bet ir nepajėgia tinkamai išrūšiuoti naujų atliekų.“; 

35. „Ponas A. Bagušinskas ir kitur giriasi fantastiškais darbo rezultatais. Alfa.ltžiniomis, 

buvęs Vilkaviškio meras, dabar vadovaujantis MAATC, birželio 7 d. vykusiame teismo posėdyje 

teigė, kad MAATC, operuodamas perimtais MBA įrenginiais, per gegužės mėnesį iš mišrių 

komunalinių pagamino daugiau nei 10 proc. antrinių žaliavų – atliekų, kurios tinkamos panaudoti 

antrą kartą.“; 

36. „Stebinantys skaičiai – 2017 m. efektyviausiai šioje „rungtyje“ veikusi Vilniaus MBA 

gamykla iš mišrių komunalinių atliekų pagamino tik 5,23 proc. antrinių žaliavų. Klaipėdos MBA 

gamykla pagamino 3,7 proc. antrinių žaliavų, o kituose regionuose įsikūrusios MBA gamyklos iš 

gautų atliekų atrinkdavo vos kelis ar kelias dešimtąsias procento atliekų, tinkamų panaudoti antrą 

kartą. Kaip A. Bagušinsko vadovaujamam MAATC pavyko pasiekti tokius stulbinančius 

rezultatus?“; 

37.  „Pavyzdžiui, Alytuje iš surenkamų mišrių komunalinių atliekų atrenkama vos kiek 

daugiau nei 0,2 proc. antrinių žaliavų – taip yra dėl to, kad Alytaus regione gyventojams sudarytos 

itin geros galimybės patiems rūšiuoti atliekas, nereikia į tą pačią šiukšliadėžę mesti popieriaus, 

plastiko ir metalo.“; 

38.  „Pastaraisiais metais MAATC kritikuota dėl 2017 m. rugsėjį Marijampolės regione 

kilusios šiukšlių krizės, prasidėjusios, kai MAATC vadovas susipyko su bendrove „Neg 

Recycling“, kuriai buvo patikėtas iš ES lėšų finansuotos MBA gamyklos operavimas, o tuomet 

atsisakė priimti išrūšiuotas atliekas, teigdamas, kad šios neatitinka standartų.“; 

39. „Atliekoms kaupiantis ir pažeidimams besitęsiant, situacija darėsi vis aštresnė, dėl jos 

tartasi ir Aplinkos ministerijoje. Galiausiai beįsiplieskantį gaisrą šiaip ne taip pavyko prigesinti šių 

metų kovą, kai MAATC su antstoliais ir teismų raštais perėmė MBA gamyklą su svetimu 
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operatoriaus turtu, uždėjo spynas ir neleido „Neg Recycling“ pasiimti šio turto – kompiuterių, 

duomenų, kitos įrangos.“. 

Atsižvelgiant į Skunde nurodytas aplinkybes, Pareiškėja žurnalistų etikos inspektoriaus prašo 

išnagrinėti Skundą dėl galimo VIĮ principų pažeidimo.   

Tiriant Pareiškėjos Skundą ir siekiant objektyvaus ir visapusiško tyrimo, vadovaujantis VIĮ 

50 straipsnio 2 dalies 2 punktu 2018 m. rugpjūčio 16 d. elektroninio pašto adresu alfa@alfa.lt buvo 

kreiptasi į viešosios informacijos rengėją (skleidėją) dėl paaiškinimų pateikimo (2018 m. spalio 15 

d. ir 2018 spalio 30 d. raštas išsiųstas pakartotinai). 2018 m. spalio 31 d. Žurnalistų etikos 

inspektoriaus tarnyboje buvo gautas patvirtinimas iš viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) apie 

rašto gavimą, tačiau paaiškinimai gauti nebuvo.  

Atliekant Pareiškėjos skundo tyrimą susipažinta su Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros interneto svetainėje 2018 m. sausio 23 d. 

paskelbtu pranešimu „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui gali tekti grąžinti 6,5 mln. 

eurų ES paramos“.  

Siekiant patikrinti Publikacijose nurodytas aplinkybes buvo kreiptasi į Generalinę 

prokuratūrą, Antstolių Astos Lukšienės ir Lauryno Lukšio kontorą, Aplinkos ministerijos 

Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentą.  

2018 m. lapkričio 22 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje gautas antstolio Lauryno 

Lukšio raštas, kuriame jis patvirtino, jog UAB „Neg Recycling“ buvo suteikta faktinių aplinkybių 

konstatavimo paslauga, tačiau vadovaujantis Antstolių įstatymo 37 straipsniu atsisakyta pateikti 

Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą.  

2018 m. lapkričio 22 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje gautas Aplinkos apsaugos 

departamento direktoriaus raštas, kuriame nurodoma, kad nutraukus atliekų priėmimą į 

Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (toliau – MBA) 

įrenginius iš UAB „Neg Recycling“ 2017 m. spalio 12 d., 2018 m. vasario 22 d. ir 2018 m. kovo 

19 d. buvo gauti skundai, kad Pareiškėja sąvartyne neleistinai šalina mišrias komunalines atliekas 

ir tuo aplinkai daroma žala. Atsakyme nurodoma, kad vykdant tyrimą nustatyta, kad mišrios 

komunalinės atliekos sąvartyne šalinamos nepažeidžiant Taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimo sąlygų, todėl žala aplinkai nedaroma. Teigiama, kad MAATC perėmus MBA 

įrenginių eksploataciją iš UAB „Neg Recycling“ 2018 m. gegužės 11 d. ir 2018 m. birželio 13 d. 

buvo gauti skundai, kad MBA įrenginiuose atliekos nėra rūšiuojamos ir į sąvartyną yra vežamos 

mišrios komunalinės atliekos. Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus rašte nurodoma, jog 

vykdant tyrimą nustatyta, kad MBA įrenginiuose atliekos rūšiuojamos ir į sąvartyną mišrios 

komunalinės atliekos nešalinamos, o patikrinimų metu nustatyta nežymių pažeidimų tvarkant 

atliekas, už tai skirtos administracinio poveikio priemonės bei duoti privalomieji nurodymai 

pažeidimams pašalinti. Atsakyme pažymima, kad UAB „Neg Recycling“ 2018 m. gegužės 11 d. 

skunde taip pat nurodė, jog MBA įrenginiuose sukauptas didelis kiekis jau išrūšiuotų degiųjų 

atliekų, jos neperduodamos utilizavimui, o galimai šalinamos sąvartyne. Teigiama, kad atlikus 

patikrinimą nustatyta, jog degiųjų atliekų kiekis neviršija didžiausio vienu metu leidžiamo laikyti 

atliekų kiekio, dalis degiųjų atliekų perduota atliekų tvarkytojams (deginimui), minėtų atliekų 

šalinimo sąvartyne nenustatyta. 

2018 m. gruodžio 10 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje gautas Generalinės 

prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojo raštas, 

kuriame nurodoma, kad Integruotos baudžiamojo proceso sistemos duomenimis nei Kauno 

apygardos, nei kitoje prokuratūroje nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo 

savavaldžiavimo Algirdo Bagušinsko atžvilgiu, taip pat nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 

UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ perėmimo galimo neteisėtumo. Atsakyme 

nurodoma, kad UAB „Neg Rycycling“ kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės 

apylinkės prokuratūrą ir Marijampolės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą dėl galimo 
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MAATC atsakingų asmenų savavaldžiavimo, tačiau Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Veiklos skyriaus tyrėjo nutarimu ikiteisminį tyrimą pradėti atsisakyta. Generalinės 

prokuratūros duomenimis, UAB „Neg Recycling“ pateikus skundą Kauno apygardos prokuratūros 

Marijampolės apylinkės prokuratūrai, nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą buvo 

panaikintas, pavedant tyrėjui atlikti papildomus pareiškimo patikslinimo veiksmus. Šiuos veiksmus 

atlikus buvo priimtas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, o UAB „Neg Recycling“ 

skundai Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūrai, Marijampolės 

teismo Vilkaviškio rūmams ir Kauno apygardos teismui buvo atmesti. 

Išnagrinėjęs Pareiškėjos Skundą VIĮ nuostatų laikymosi požiūriu, žurnalistų etikos 

inspektorius 

n u s t a t ė : 

Pareiškėja skundžiasi dėl visuomenės informavimo priemonėje paskleistos visuomenės 

informavimo principus pažeidžiančios informacijos. 

Nagrinėjant šios situacijos kontekstą pažymėtina, kad Pareiškėjos steigėjos ir akcininkės yra 

Kalvarijų, Kazlų rūdos, Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio savivaldybės. Pareiškėjos pagrindė 

veikla – Marijampolės regiono savivaldybių (Kalvarijų, Kazlų rūdos, Marijampolės, Šakių, 

Vilkaviškio savivaldybės) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimas. Šiuo atveju 

Pareiškėja administruoja viešųjų paslaugų (susijusių su atliekų tvarkymu) teikimą, todėl yra 

viešasis juridinis asmuo. Pažymėtina, kad egzistuoja viešasis interesas visuomenei gauti, o 

viešosios informacijos rengėjui (skleidėjui) skelbti, informaciją apie jos (viešojo juridinio asmens) 

atliekamus veiksmus, valdymo organų priimtus sprendimus ir pan. Vykstant diskusijai viešojo 

intereso klausimu, griežtas (siaurinamasis) saviraiškos laisvės ribojimo (draudimų) aiškinimas 

taikomas netgi tokiam informacijos ir idėjų skleidimui, kuris gali šokiruoti ar trikdyti. Europos 

Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) yra išaiškinęs, kad žurnalistų saviraiškos laisvė gali 

apimti tam tikrą perdėjimą ar provokaciją (EŽTT sprendimas byloje 1999-09-28 Dalban prieš 

Rumuniją, Nr. 28114/95). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT), EŽTT praktikoje taip 

pat akcentuojamas dėsningas juridinio asmens veiklos pobūdžio bei visuomeninio reikšmingumo 

ryšys su jo reputacijos gynimo bei leistinos kritikos ribomis: viešasis juridinis asmuo nesinaudoja 

tokiu pat dalykinės reputacijos gynimu kaip privatus asmuo, viešojo asmens dalykinės reputacijos 

gynimo ribos siauresnės, o jo atžvilgiu leistinos kritikos ribos atitinkamai platesnės negu privataus 

asmens atveju (LAT 2005-11-07 nutartis byloje Nr. 3K-3-541/2005). Taigi diskutuojant viešojo 

intereso klausimais apie viešuosius juridinius asmenis – saviraiškos laisvės ribojimai siaurinami, o 

leistinos kritikos ribos platinamos. 

Paminėtina ir tai, kad EŽTT savo jurisprudencijoje pabrėžia būtinybę, sprendžiant dėl 

juridinio asmens dalykinės reputacijos apsaugos ribų, visuomenės suinteresuotumą atvira diskusija 

dėl verslo praktikos derinti su konkuruojančiu interesu apsaugoti komercinę sėkmę ir įmonės 

gyvybingumą ne tik akcininkų ir įmonės darbuotojų naudai, bet ir platesnei ekonominei gerovei. 

Didelės įmonės, kurių veikla siejasi su viešuoju interesu, neišvengiamai ir sąmoningai atsiveria 

kruopščiam savo veiksmų tyrimui ir tokių įmonių atžvilgiu priimtinos kritikos ribos, EŽTT 

vertinimu, yra platesnės (EŽTT sprendimas byloje 2005-02-15 Steel ir Morris prieš Jungtinę 

Karalystę.) 

VIĮ 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad viešoji informacija visuomenės informavimo 

priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai.  

Kiekvienu atveju siekiant nustatyti, ar informacija atitinka tikrovę (ar yra tiksli) būtina 

įvertinti, ar tam tikrais teiginiais skelbiamos žinios ar nuomonės. Žinia yra faktų arba tikrų 

(teisingų) duomenų skelbimas (VIĮ 2 straipsnio 88 dalis). Tuo metu nuomonė – tai visuomenės 

informavimo priemonėse skelbiamas požiūris, nusimanymas, nuovoka, supratimas, mintys arba 

komentarai apie bendro pobūdžio idėjas, faktų ir duomenų, reiškinių ar įvykių vertinimai, išvados 

ar pastabos apie žinias, susijusias su tikrais įvykiais. Nuomonė gali remtis faktais, pagrįstais 
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argumentais ir paprastai ji yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tačiau ji 

turi būti reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškreipiant faktų ir duomenų 

(VIĮ 2 straipsnio 36 dalis). Išsakant nuomonę asmens teisės gali būti pažeistos tik tuo atveju, jeigu 

toks saviraiškos būdas yra nesąžiningas, neetiškas ir neturi jokio objektyvaus pagrindo.  

Pareiškėja Skunde nurodo, kad teiginiais „Buvęs Vilkaviškio meras A. Bagušinskas liūdnai 

pagarsėjo 2010 m. gruodį, kaip vienintelis išgyvenęs tragišką avariją, kurioje žuvo Vilkaviškio 

rajono administracijos direktorius Sigitas Kasparaitis ir vicemeras Jonas Meškauskas. Kaip vėliau 

paaiškėjo, visi trys Vilkaviškio rajono vadovai į pražūtį lėkė neblaivūs, po avarijos atsigavęs A. 

Bagušinskas teigė neprisimenantis avarijos dienos ir nežinantis, kas vairavo automobilį, – iki šiol 

neaišku, kodėl aukšti valdininkai darbo savaitės viduryje vaišinosi alkoholiu ir neblaivūs sėdo prie 

vairo.“, „Buvęs Vilkaviškio meras A. Bagušinskas liūdnai pagarsėjo po 2010 m. gruodį įvykusios 

avarijos, kurios metu žuvo Vilkaviškio rajono administracijos direktorius Sigitas Kasparaitis ir 

vicemeras Jonas Meškauskas.“ yra daromi Visuomenės informavimo etikos kodekso pažeidimai. 

Šiuo atveju atkreiptinas dėmesys į tai, kad žurnalistų etikos inspektorius ir Visuomenės 

informavimo etikos komisija yra skirtingi savarankiški subjektai, priimantys savarankiškus 

sprendimus, veikiantys skirtingų teisės aktų pagrindu, įgyvendinantys iš esmės skirtingas funkcijas 

ir turintys skirtingą kompetenciją (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 

2017-11-06 nutartis byloje Nr. A-1123-1062/2017). Visuomenės informavimo etikos komisijos 

funkcijos apibrėžtos VIĮ 461 straipsnio 3 dalyje, tarp kurių nustatyta, kad komisija nagrinėja 

profesinės etikos pažeidimus, kuriuos padarė viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai 

informuodami visuomenę, taip pat asmenų skundus dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų 

veiklos, pažeidus Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatas. Komisija savo veikloje 

vadovaujasi Konstitucija, VIĮ ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, 

kitais teisės aktais, taip pat Visuomenės informavimo etikos kodeksu, Europos Tarybos 

Parlamentinės Asamblėjos rezoliucija „Dėl žurnalistinės etikos“ (kuriai pritarta Lietuvos 

Respublikos Seimo 1995 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. I-1046) (VIĮ 461 str. 5 d.). Įvertinus šias 

aplinkybes ir faktą,  jog tuo pačiu Skundu Pareiškėja kreipėsi ir į Visuomenės informavimo etikos 

komisiją teiginiai „Buvęs Vilkaviškio meras A. Bagušinskas liūdnai pagarsėjo 2010 m. gruodį, 

kaip vienintelis išgyvenęs tragišką avariją, kurioje žuvo Vilkaviškio rajono administracijos 

direktorius Sigitas Kasparaitis ir vicemeras Jonas Meškauskas. Kaip vėliau paaiškėjo, visi trys 

Vilkaviškio rajono vadovai į pražūtį lėkė neblaivūs, po avarijos atsigavęs A. Bagušinskas teigė 

neprisimenantis avarijos dienos ir nežinantis, kas vairavo automobilį, – iki šiol neaišku, kodėl 

aukšti valdininkai darbo savaitės viduryje vaišinosi alkoholiu ir neblaivūs sėdo prie vairo.“, „Buvęs 

Vilkaviškio meras A. Bagušinskas liūdnai pagarsėjo po 2010 m. gruodį įvykusios avarijos, kurios 

metu žuvo Vilkaviškio rajono administracijos direktorius Sigitas Kasparaitis ir vicemeras Jonas 

Meškauskas.“ nebus vertinami. 

Dėl publikacijos „Milijoninės sankcijos – nė motais: Marijampolės atliekų tvarkytojai į 

sąvartyną vertė bet ką“ (alfa.lt, 2018-05-18) teiginių „Pasak „Neg Recycling“ direktoriaus, MAATC 

teigia, kad šių metų balandžio 9 d. nutraukė nerūšiuotų atliekų vežimą. M. Venskus sakė, kad dar 

balandžio 6 d. kartu su antstoliais patikrino situaciją – užfiksuota, kad šiukšlės vis dar buvo 

vežamos nerūšiuotos. Ar dabar MBA gamyklą perėmęs MAATC išties į sąvartyną veža išrūšiuotas 

atliekas, M. Venskus teigė negalintis patikrinti. „Mes nestovime prie tvoros, netikriname“, – sakė 

„Neg Recycling“ vadovas.“, „2017 m. rugsėjį susiklosčiusi padėtis tapo rūpesčiu Aplinkos 

ministerijai. „Tik prasidėjus situacijai, kai mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo (MBA) 

įrenginiai buvo sustabdyti, Europos Komisija iš karto kreipėsi, kokių veiksmų mes imamės. Faktas, 

kad bauda grės, jei nei valstybė, nei regiono savivaldybės, nei pats regioninis centras ar operatorius 

nesiims veiksmų“, – prieš pusmetį Alfa.lt teigė aplinkos viceministras Dalius Krinickas.“, 

„MAATC valdybos narys, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 

Valdas Tumelis sakė, kad MAATC buvo sulaukusi Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) 

https://www.infolex.lt/ta/109558
https://www.infolex.lt/tp/1495377
https://www.infolex.lt/ta/72720
https://www.infolex.lt/ta/109558
https://www.infolex.lt/ta/107166
https://www.infolex.lt/ta/109558
https://www.infolex.lt/tp/1495377
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dėmesio. Už tai, kad sustabdyta MBA gamyklos veikla, MAATC galėjo tekti grąžinti netikslingai 

panaudotų 6,5 mln. eurų ES lėšų.“, „Pasak V. Tumelio, sprendžiant kilusią problemą teko bendrauti 

su APVA, Aplinkos ministerijos atstovais, o išspręsti situaciją šiuo metu pavyko su Finansų 

ministerijos pagalba. „Įsikišo Finansų ministerija, jie dar sykį įvertino padėtį ir konstatavo, kad 

įmonės veikla buvo tik sustabdyta ir grąžino APVA dar kartą įvertinti tyrimą“, – sakė MAATC 

valdybos narys.“ paskelbimo aplinkybių ir viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) atsakomybės 

pažymėtina, jog bendruoju atveju už visuomenės informavimo priemonės turinį VIĮ ir kitų įstatymų 

nustatyta tvarka atsako jos valdytojas – asmuo, faktiškai valdantis visuomenės informavimo 

priemonę. Kita vertus pažymėtina, kad VIĮ daromos išimtys dėl redakcinės atsakomybės.  

VIĮ 54 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodoma, kad viešosios informacijos rengėjui ir (ar) 

skleidėjui netaikoma redakcinė atsakomybė ir jie neatsako už tikrovės neatitinkančios informacijos 

paskelbimą, jeigu jie nurodė informacijos šaltinį ir ji buvo paskelbta kaip nuomonė, komentaras, 

vertinimas. Teismų praktikoje teigiama, kad VIĮ 54 straipsnio nuostatos (esant jose nurodytoms 

sąlygoms, t. y., be kita ko, tai, kad buvo nurodytas informacijos šaltinis) taikytinos tiek tikrovės 

neatitinkančios informacijos, tiek ir nuomonės skleidimui (LVAT 2012-08-13 nutartis byloje Nr. 

A-858-1304/2012). Šiuo atveju ginčijamiems teiginiams „Pasak „Neg Recycling“ direktoriaus, 

MAATC teigia, kad šių metų balandžio 9 d. nutraukė nerūšiuotų atliekų vežimą. M. Venskus sakė, 

kad dar balandžio 6 d. kartu su antstoliais patikrino situaciją – užfiksuota, kad šiukšlės vis dar buvo 

vežamos nerūšiuotos. Ar dabar MBA gamyklą perėmęs MAATC išties į sąvartyną veža išrūšiuotas 

atliekas, M. Venskus teigė negalintis patikrinti. „Mes nestovime prie tvoros, netikriname“, – sakė 

„Neg Recycling“ vadovas.“, „2017 m. rugsėjį susiklosčiusi padėtis tapo rūpesčiu Aplinkos 

ministerijai. „Tik prasidėjus situacijai, kai mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo (MBA) 

įrenginiai buvo sustabdyti, Europos Komisija iš karto kreipėsi, kokių veiksmų mes imamės. Faktas, 

kad bauda grės, jei nei valstybė, nei regiono savivaldybės, nei pats regioninis centras ar operatorius 

nesiims veiksmų“, – prieš pusmetį Alfa.lt teigė aplinkos viceministras Dalius Krinickas.“, 

„MAATC valdybos narys, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 

Valdas Tumelis sakė, kad MAATC buvo sulaukusi Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) 

dėmesio. Už tai, kad sustabdyta MBA gamyklos veikla, MAATC galėjo tekti grąžinti netikslingai 

panaudotų 6,5 mln. eurų ES lėšų.“, „Pasak V. Tumelio, sprendžiant kilusią problemą teko bendrauti 

su APVA, Aplinkos ministerijos atstovais, o išspręsti situaciją šiuo metu pavyko su Finansų 

ministerijos pagalba. „Įsikišo Finansų ministerija, jie dar sykį įvertino padėtį ir konstatavo, kad 

įmonės veikla buvo tik sustabdyta ir grąžino APVA dar kartą įvertinti tyrimą“, – sakė MAATC 

valdybos narys.“, kaip paskleistiems „Neg recycling“ vadovo M. Venskaus, aplinkos viceministro 

Daliaus Krinicko ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Valdo 

Tumelio komentarams, vertinimams, taikoma ši redakcinės atsakomybės išimtis. 

Paminėtina, jog EŽTT praktikoje aiškiai išskiria atvejus, kuomet atitinkamas subjektas ne 

pats yra vertinamų pastebėjimų autorius, o tik padėjo juos paskleisti vykdydamas savo pareigą 

informuoti visuomenę. Tokiais atvejais, EŽTT manymu, žurnalistų baudimas už pareiškimų, 

kuriuos padarė kiti asmenys, pavyzdžiui interviu metu, skleidimą, rimtai apribotų žiniasklaidos 

vaidmenį diskutuojant visuomenei svarbiais klausimais, todėl toks baudimas negalimas, nebent 

tam būtų ypatingai svarios priežastys (EŽTT 1996-09-23 sprendimas Jersild prieš Daniją, Nr. 

15890/89).  

Tačiau VIĮ 54 straipsnis neįtvirtina absoliutaus, besąlyginio atleidimo nuo redakcinės 

atsakomybės pagrindo. Sisteminė VIĮ analizė leidžia teigti, jog viešosios informacijos rengėjai ir 

skleidėjai turi bendrą pareigą užtikrinti skleidžiamos informacijos teisėtumą (VIĮ 2 straipsnio 80 

dalis, 43, 44 straipsniai). Kaip matyti iš teismų praktikos, tokiais atvejais vertinama, ar viešosios 

informacijos rengėjai ir skleidėjai elgėsi sąžiningai, nepiktnaudžiavo savo teise (EŽTT 2010-07-06 

nutarimas Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija bei Tapinas ir partneriai prieš Lietuvos 

Respubliką; LAT 2001-10-17 nutartis byloje Nr. 3K-3-988/2001).  
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EŽTT jurisprudencijoje keliamas klausimas dėl spaudos atleidimo nuo pareigos patikrinti 

faktinio pobūdžio teiginius, kurie asmenų atžvilgiu yra difamaciniai (šmeižikiški). EŽTT vertino 

įvairius veiksnius: difamacijos pobūdį ir laipsnį; apimtį, kuria laikraštis pagrįstai galėjo numatyti, 

kad jo šaltiniai yra patikimi teiginių atžvilgiu. Savo ruožtu šie veiksniai reikalauja kitų aspektų, 

susijusių su atsakinga žurnalistika, apsvarstymo: informacijos šaltinio „kompetencijos/autoriteto“ 

įvertinimo; ar laikraštis atliko protingos apimties tyrimą prieš publikavimą; ar laikraštis istoriją 

pristatė protingai subalansuotai; ar apšmeižtiems asmenims buvo suteikta teisė apsiginti (EŽTT 

sprendimai bylose: 2009-02-10 Bladet Tromso ir Stensaas prieš Norvegiją; The Wall Street 

Journal Europe Sprl ir kiti prieš Jungtinę Karalystę pareiškimo Nr. 28577/05).  

Teismų praktikoje nurodoma, kad, sprendžiant dėl viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) 

atsakomybės, būtina įvertinti aplinkybę, kad žurnalisto profesinė etika reikalauja skelbti tik 

patikrintą, tikrą informaciją, todėl visuomenės informavimo priemonės turi pareigą padaryti viską, 

ką konkrečioje situacijoje buvo įmanoma padaryti, siekiant nustatyti skelbiamos informacijos 

tikrumą. Tačiau yra atvejų, kai visuomenės informavimo priemonė turi teisę pasitikėti kitais 

informacijos šaltiniais ir neprivalo tikrinti informacijos tikrumo, pavyzdžiui, kai skelbiama 

oficialių valstybės institucijų pateikiama informacija. Taigi, sprendžiant dėl viešosios informacijos 

rengėjo (skleidėjo) atsakomybės, kiekvienu atveju turi būti nustatomos faktinės aplinkybės, 

susijusios su informacijos šaltinio, kurio pateiktus duomenis citavo visuomenės informavimo 

priemonė, patikimumu, autoritetu ir, vadovaujantis protingumo principu, turi būti vertinama 

visuomenės informavimo priemonės pasitikėjimo tokiu šaltiniu atitiktis keliamiems žurnalistų 

profesionalumo standartams (LAT nutartis byloje Nr. 3K-3-340/2011).  

Šiuo atveju viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) publikacijoje „Milijoninės sankcijos 

– nė motais: Marijampolės atliekų tvarkytojai į sąvartyną vertė bet ką“ (alfa.lt, 2018-05-18) analizavo 

viešąjį interesą sudarančią problemą (viešojo asmens viešųjų paslaugų teikimą), skelbė viešųjų 

asmenų, užimančių aplinkos viceministro, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo pareigas, vertinimą, komentarą, aiškiai išskyrė, kad tai yra jų išsakyti teiginiai. Taip 

pat svarbu įvertinti pagrindinį informacijos skleidimo tikslą, kitaip tariant, svarbu išsiaiškinti, ko 

konkrečios informacijos paskelbimu siekė viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas): bendrai 

aptarti įvykį, situaciją ar sumenkinti asmens, apie kurį informacija skleidžiama, teises ir teisėtus 

interesus. Nagrinėjamu atveju iš visų publikacijos „Milijoninės sankcijos – nė motais: Marijampolės 

atliekų tvarkytojai į sąvartyną vertė bet ką“ formuluočių darytina išvada, kad viešosios informacijos 

rengėjo (skleidėjo) tikslas buvo informuoti apie vykstančius įvykius bendrojo intereso klausimu. 

Taigi susipažinus su visu publikacijos „Milijoninės sankcijos – nė motais: Marijampolės atliekų 

tvarkytojai į sąvartyną vertė bet ką“ kontekstu bei minėtais argumentais, daroma išvada, kad 

viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas), skelbdamas teiginius „Pasak „Neg Recycling“ 

direktoriaus, MAATC teigia, kad šių metų balandžio 9 d. nutraukė nerūšiuotų atliekų vežimą. M. 

Venskus sakė, kad dar balandžio 6 d. kartu su antstoliais patikrino situaciją – užfiksuota, kad 

šiukšlės vis dar buvo vežamos nerūšiuotos. Ar dabar MBA gamyklą perėmęs MAATC išties į 

sąvartyną veža išrūšiuotas atliekas, M. Venskus teigė negalintis patikrinti. „Mes nestovime prie 

tvoros, netikriname“, – sakė „Neg Recycling“ vadovas.“, „2017 m. rugsėjį susiklosčiusi padėtis 

tapo rūpesčiu Aplinkos ministerijai. „Tik prasidėjus situacijai, kai mechaninio rūšiavimo ir 

biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai buvo sustabdyti, Europos Komisija iš karto kreipėsi, 

kokių veiksmų mes imamės. Faktas, kad bauda grės, jei nei valstybė, nei regiono savivaldybės, nei 

pats regioninis centras ar operatorius nesiims veiksmų“, – prieš pusmetį Alfa.lt teigė aplinkos 

viceministras Dalius Krinickas.“, „MAATC valdybos narys, Marijampolės savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis sakė, kad MAATC buvo sulaukusi 

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) dėmesio. Už tai, kad sustabdyta MBA gamyklos 

veikla, MAATC galėjo tekti grąžinti netikslingai panaudotų 6,5 mln. eurų ES lėšų.“, „Pasak V. 

Tumelio, sprendžiant kilusią problemą teko bendrauti su APVA, Aplinkos ministerijos atstovais, o 
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išspręsti situaciją šiuo metu pavyko su Finansų ministerijos pagalba. „Įsikišo Finansų ministerija, 

jie dar sykį įvertino padėtį ir konstatavo, kad įmonės veikla buvo tik sustabdyta ir grąžino APVA 

dar kartą įvertinti tyrimą“, – sakė MAATC valdybos narys.“, Pareiškėjos atžvilgiu elgėsi sąžiningai 

bei nepiktnaudžiavo teise skleisti informaciją.  

Dėl teiginio „Anot Alfa.lt šaltinių, MBA gamyklos operatorius galėjo būti išstumtas siekiant 

atlaisvinti vietą su Marijampolės valdžia susijusioms bendrovėms, tai galėjo vykti su Lietuvos 

valstiečių ir žaliųjų sąjungos nario Kęstučio Mažeikos, pavasario pradžioje paskelbusio apie planus 

dalyvauti Marijampolės mero rinkimuose, žinia.“ Pareiškėja Skunde nepateikia jokių faktų, jog jis 

neatitinka tikrovės, yra netikslus. Todėl šiuo atveju konstatuotina, jog teiginyje skelbiama bendro 

pobūdžio viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) turimų šaltinių pateikta informacija, kuri nėra 

apie Pareiškėją.  

Dėl teiginio „Ponas A. Bagušinskas ir kitur giriasi fantastiškais darbo rezultatais. Alfa.lt 

žiniomis, buvęs Vilkaviškio meras, dabar vadovaujantis MAATC, birželio 7 d. vykusiame teismo 

posėdyje teigė, kad MAATC, operuodamas perimtais MBA įrenginiais, per gegužės mėnesį iš 

mišrių komunalinių pagamino daugiau nei 10 proc. antrinių žaliavų – atliekų, kurios tinkamos 

panaudoti antrą kartą.“ Pareiškėja Skunde nurodo, kad MAATC direktorius nedalyvavo nė 

viename teismo posėdyje, todėl tokios informacijos pateikti negalėjo, todėl teiginyje pateikiami 

klaidinantys faktai. Nagrinėjamu atveju šis teiginys yra bendro pobūdžio, Pareiškėja ginčija 

neesminį netikslumą, jog būtent jos direktorius išsakė tokį teiginį, todėl VIĮ pažeidimas 

nekonstatuotinas. 

Dėl teiginių „Sustabdyta MBA gamykla ir į sąvartyną vežtos nerūšiuotos atliekos – ne 

vienintelis šešėlis, krentantis ant MAATC. Šio centro vadovo, buvusio Vilkaviškio mero Algirdo 

Bagušinsko atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 

savavaldžiavimo.“, „Nušalintas MBA įrenginių operatorius kreipėsi į teisėsaugą dėl MAATC 

vadovo, buvusio Vilkaviškio mero Algirdo Bagušinsko veiksmų – Kauno apygardos prokuratūra 

pradėjo ikiteisminį tyrimą, siekdama išsiaiškinti, ar MBA gamykla MAATC vadovo nurodymu 

buvo perimta teisėtai. Pats A. Bagušinskas sako, kad gamykla buvo perimta su teismo leidimu, 

žinant antstoliams, tačiau „Neg Recycling“ teigia, jog MBA gamykla perimta nesant teisinio 

pagrindo, negrąžinant bendrovės turto ir ginantis apsaugos darbuotojais.“, „Buvusio Vilkaviškio 

mero Algirdo Bagušinsko gebėjimai vadovauti Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui 

(MAATC) kelia abejonių. Būtent A. Bagušinsko vadovavimo metu Marijampolės regione kilo 

šiukšlių krizė, įtartinomis aplinkybėmis buvo išvytas atliekų rūšiavimo gamyklos operatorius, 

galiausiai A. Bagušinsko veiklą vertino prokurorai.“, „Dėl buvusio Vilkaviškio mero, dabar – 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (MAATC) vadovo Algirdo Bagušinsko darbo 

metodų Marijampolės regione kilo septynis mėnesius trukusi atliekų krizė, o iš atliekų verslo išvyta 

bendrovė dėl A. Bagušinsko veiksmų kreipėsi į prokurorus. Tačiau vietinei valdžiai buvusio mero 

darbo metodai klausimų nekelia.“, „Galiausiai MBA gamykla iš buvusio operatoriaus buvo perimta 

tokiais būdais, kad ją valdžiusi bendrovė kreipėsi į prokurorus dėl A. Bagušinsko savavaldžiavimo, 

šie pradėjo ikiteisminį tyrimą; EK iki šiol gali skirti sankcijas už septynis mėnesius į sąvartyną 

vežtas nerūšiuotas atliekas.“, „Pastarųjų metų MAATC vadovo veikla kelia klausimų ir abejonių 

dėl A. Bagušinsko kompetencijos. Būtent dėl jo sprendimų ir politikos kilo atliekų krizė, ginčai, 

kuriuos tenka spręsti teisme, kreiptasi į prokurorus.“ paskelbimo aplinkybių pažymėtina, kad jais 

skelbiama konstatuojamojo pobūdžio informacija, vartojami veiksmažodžiai be abejonių, teiginių 

atitiktį tikrovei galima patikrinti objektyviais duomenimis, todėl jais skelbiamos žinios. 

Pareiškėja dėl minėtų teiginių nurodo, kad jie neatitinka tikrovės, nes prokuratūra atsisakė 

pradėti ikiteisminį tyrimą; paaiškina, jog Pareiškėja kelis kartus kreipėsi į UAB „Neg recycling“ 

kviesdami pasiimti įrenginių teritorijoje likusį šios įmonės turtą; pažymi, jog Pareiškėjos vadovo 

kompetencija jokiame lygmenyje nebuvo svarstyta, teigia, kad sutartis su UAB „Neg recycling“ 

buvo nutraukta teisėtai. Šiuo atveju Pareiškėja iš esmės ginčija tikrovės neatitinkantį faktą, jog 
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Kauno apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal UAB „Neg recycling“ skundą dėl 

Pareiškėjos, jos vadovo veiksmų priimant mechaninių biologinių atliekų (MBA) gamyklą, t.y. dėl 

galimo savavaldžiavimo.  

Tyrimo metu gauti prokuratūros atstovo atsakymai į klausimus, kuriuose nurodoma, kad nors 

UAB „Neg Rycycling“ kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės 

prokuratūrą ir Marijampolės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą dėl galimo Pareiškėjos 

atsakingų asmenų savavaldžiavimo, tačiau ikiteisminis tyrimas dėl galimo Algirdo Bagušinsko 

savavaldžiavimo ar Pareiškėjos atlikto perėmimo neteisėtumo, patikrinus aplinkybes, nebuvo 

pradėtas. Įvertinus šias aplinkybes teiginiai „Sustabdyta MBA gamykla ir į sąvartyną vežtos 

nerūšiuotos atliekos – ne vienintelis šešėlis, krentantis ant MAATC. Šio centro vadovo, buvusio 

Vilkaviškio mero Algirdo Bagušinsko atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūroje pradėtas 

ikiteisminis tyrimas dėl savavaldžiavimo.“, „Nušalintas MBA įrenginių operatorius kreipėsi į 

teisėsaugą dėl MAATC vadovo, buvusio Vilkaviškio mero Algirdo Bagušinsko veiksmų – Kauno 

apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, siekdama išsiaiškinti, ar MBA gamykla 

MAATC vadovo nurodymu buvo perimta teisėtai. Pats A. Bagušinskas sako, kad gamykla buvo 

perimta su teismo leidimu, žinant antstoliams, tačiau „Neg Recycling“ teigia, jog MBA gamykla 

perimta nesant teisinio pagrindo, negrąžinant bendrovės turto ir ginantis apsaugos darbuotojais.“, 

„Galiausiai MBA gamykla iš buvusio operatoriaus buvo perimta tokiais būdais, kad ją valdžiusi 

bendrovė kreipėsi į prokurorus dėl A. Bagušinsko savavaldžiavimo, šie pradėjo ikiteisminį tyrimą; 

EK iki šiol gali skirti sankcijas už septynis mėnesius į sąvartyną vežtas nerūšiuotas atliekas.“, 

kuriuose skelbiama žinia, jog prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Pareiškėjos ar jos atstovo 

veiksmų neatitinka tikrovės (VIĮ 3 straipsnio 3 dalis). 

Teiginiai „Buvusio Vilkaviškio mero Algirdo Bagušinsko gebėjimai vadovauti 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui (MAATC) kelia abejonių. Būtent A. Bagušinsko 

vadovavimo metu Marijampolės regione kilo šiukšlių krizė, įtartinomis aplinkybėmis buvo išvytas 

atliekų rūšiavimo gamyklos operatorius, galiausiai A. Bagušinsko veiklą vertino prokurorai.“, „Dėl 

buvusio Vilkaviškio mero, dabar – Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (MAATC) 

vadovo Algirdo Bagušinsko darbo metodų Marijampolės regione kilo septynis mėnesius trukusi 

atliekų krizė, o iš atliekų verslo išvyta bendrovė dėl A. Bagušinsko veiksmų kreipėsi į prokurorus. 

Tačiau vietinei valdžiai buvusio mero darbo metodai klausimų nekelia.“, „Pastarųjų metų MAATC 

vadovo veikla kelia klausimų ir abejonių dėl A. Bagušinsko kompetencijos. Būtent dėl jo 

sprendimų ir politikos kilo atliekų krizė, ginčai, kuriuos tenka spręsti teisme, kreiptasi į 

prokurorus.“, įvertinus Generalinės prokuratūros atsakymą, kuriame patvirtinama, jog UAB „Neg 

recycling“ kreipėsi į teisėsaugos institucijas, kad jie įvertintų galimus įstatymų pažeidimus bei 

faktą, jog prieš atsisakant pradėti ikiteisminį tyrimą buvo atliktas UAB „Neg Recycling“ skundo 

aplinkybių patikrinimas, atitinka tikrovę. 

Dėl kitų Pareiškėjos nurodomų aplinkybių – analizuojamos Pareiškėjos vadovo 

kompetencijos, vienos iš konfliktuojančių pusių pozicijos pristatymo ir egzistuojančių galimų 

netikslumų konstatuotina, jog jie yra neesminiai, o viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) gali 

pareikšti nuomonę apie vienus ar kitus įvykius, taip pat apie jo dalyvius (LAT nutartyss bylose 

2003-06-11 Nr. 3K-3-687/2003, 2002-12-23 Nr. 3K-3-964/2000). 

Teiginiai „Susikompromitavęs vadovas – ne merės problema: be kitų sprendimo pati nieko 

nevertins“, „Aukšti“ standartai Suvalkijos atliekų versle: už susikompromitavusį direktorių stoja 

valdininkai“, „Tai – pastarųjų metų situacija Marijampolės regione, prie kurios privedė MAATC 

vadovo darbo metodai.“ yra konstatuojamojo pobūdžio, juose skelbiamos informacijos atitiktį 

tikrovei galima patikrinti objektyviais duomenimis, todėl jais skelbiamos žinios. Dėl teiginių 

„Susikompromitavęs vadovas – ne merės problema: be kitų sprendimo pati nieko nevertins“, 

„Aukšti“ standartai Suvalkijos atliekų versle: už susikompromitavusį direktorių stoja valdininkai“ 

paskelbimo aplinkybių pažymėtina, jog šie teiginiai yra publikacijų antraštės. Pažymėtina, jog 
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publikacijos antraštė savo bendrine prasme yra įžanginė jos dalis, kuria siekiama anonsuoti visą 

straipsnį, sudominti skaitytoją ir perteikti straipsnio esmę. Pagal EŽTT praktiką tam tikrų 

pasakymų, kurie skirti visuomenės dėmesiui pritraukti, vartojimas savaime negali nulemti 

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos  10 straipsnio pažeidimo ir 

žiniasklaidos priemonei negali būti priekaištaujama dėl straipsnio „sustiprinimo“ ir siekio jį 

pristatyti patraukliai, vis dėlto tai neturi iškraipyti paviešintos informacijos ir klaidinti skaitytojo 

(EŽTT 2015-11-10 sprendimas byloje Couderc ir Hachette Filipacchi Associés prieš Prancūziją, 

Nr. 40454/07). Šiuo atveju dėl minėtų teiginių Pareiškėja nurodo, kad nėra jokių duomenų, jog jos 

vadovas yra susikompromitavęs ar kaltinamas atlikęs neteisėtus veiksmus. Pareiškėjos teigimu, 

šiuose teiginiuose skelbiama informacija neatitinka tikrovės.  

Dėl teiginių „Susikompromitavęs vadovas – ne merės problema: be kitų sprendimo pati nieko 

nevertins“, „Aukšti“ standartai Suvalkijos atliekų versle: už susikompromitavusį direktorių stoja 

valdininkai“, „Tai – pastarųjų metų situacija Marijampolės regione, prie kurios privedė MAATC 

vadovo darbo metodai.“ paskelbimo aplinkybių pažymėtina, kad Dabartinis lietuvių kalbos 

žodynas (internete – http://lkiis.lki.lt/) pateikia žodžio sukompromituoti reikšmę – pažeminti kitų 

akyse, pakirsti gerą vardą. Šiuo atveju situacija, kai Pareiškėja (jos atstovas – direktorius) 

teisinėmis priemonėmis perėmė MBA įrenginius bei kilę sunkumai dėl šio perėmimo, negali būti 

vadinama susikompromitavimu, o viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) neturi pagrindo 

skelbti žinią, jog būtent Pareiškėjos atstovo metodai sukėlė tokią situaciją. Viešosios informacijos 

rengėjas (skleidėjas) nepateikė jokių kitų aplinkybių, jog Pareiškėjos direktorius yra atlikęs 

priešingas teisei veikas, atliko veiksmus, kurie pažemino ar pakirto jo gerą vardą. Sutiktina, jog 

egzistuojant viešajam interesui bei skelbiant žinias apie viešąjį asmenį kritikos ribos yra itin 

plačios, tačiau konstatuojamojo pobūdžio informacija, kuri neturi faktinio pagrindo, negali būti 

skelbiama, todėl šiuo atveju konstatuotinas VIĮ 3 straipsnio 3 dalies pažeidimas.  

Dėl teiginių „Su trenksmu ir atliekų kalnais iš privataus operatoriaus mechaninę biologinių 

atliekų rūšiavimo (MBA) gamyklą atėmęs Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

(MAATC) vadovas, buvęs Vilkaviškio meras Algirdas Bagušinskas giriasi, kad dabar MBA 

gamykla pasiekia fantastiškus rezultatus. Tačiau tikrovė atrodo lyg niūrus kriminalas – sąvartyne 

apsilankęs antstolis išvydo, kad žmonėms į akis yra akivaizdžiai meluojama, o savivaldybių 

valdomo MAATC darbo broko atsakingos institucijos kažkaip nepastebi.“, „Tačiau tikrovė, kaip 

aiškėja, gerokai niūresnė – į sąvartyną vis dar keliauja nerūšiuotos atliekos, o pažeidimų niekas 

matyti nenori.“, „Birželio 8 d. „Neg Recycling“ prašymu Marijampolės regioniniame sąvartyne 

apsilankęs antstolis Laurynas Lukšys konstatavo, kad per dvi valandas į sąvartyną atvyko du 

šiukšliavežiai, iš kurių vienas atliekas išpylė tiesiai į sąvartyną, nenukreipiant jų perdirbti į 

Marijampolės MBA įrenginius. A. Bagušinskas yra teigęs, kad į sąvartyną neperdirbtos atliekos 

nevežamos jau nuo balandžio.“, „Buvęs MBA gamyklos operatorius dėl toliau daromų pažeidimų 

kreipėsi į MRAAD Marijampolės agentūrą ir teigė, kad MAATC ir toliau daro pažeidimus, kurie 

Lietuvai gali užtraukti solidžias baudas iš EK. Tačiau ši institucija jau anksčiau, pirštu pabaksnojus 

į pažeidimus, nenorėjo jų matyti.“, „Kaip skunde nurodė „Neg Recycling“ atstovai, MAATC iš jų 

neteisėtai perėmus MBA gamyklą, šioje liko didelis kiekis jau išrūšiuotų degių atliekų, kurias 

reikėjo tinkamai utilizuoti. Tačiau, baiminasi buvęs MBA gamyklos operatorius, MAATC ne tik 

išvežė degias atliekas tiesiai į sąvartyną, bet ir nepajėgia tinkamai išrūšiuoti naujų atliekų.“, 

„Betvarkė Marijampolės krašte: šiukšlių gamyklą perėmusi bendrovė atvirai meluoja, prievaizdai 

melo nemato“ paskelbimo aplinkybių atkreiptinas dėmesys, kad jais skelbiama konstatuojamojo 

pobūdžio informacija (vartojami veiksmažodžiai be abejonių) teiginių atitiktį tikrovei galima 

patikrinti objektyviais duomenimis, todėl jais skelbiamos žinios. Nors, kaip minėta, teiginys 

„Betvarkė Marijampolės krašte: šiukšlių gamyklą perėmusi bendrovė atvirai meluoja, prievaizdai 

melo nemato“  yra publikacijos antraštė, tačiau jame skelbiama informacija taip pat neturi būti 

iškraipyta ir klaidinti skaitytojo. 
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Dėl minėtų teiginių Pareiškėja nurodo, kad Publikacijose minimu metu antstolis sąvartyne 

nesilankė, skelbiamos žinios apie Pareiškėjos darbo broką, kurios nepagrindžiamos jokiais 

duomenimis, UAB „Neg Recycling“ buvo raginama pasiimti visą likusį turtą, tačiau viešosios 

informacijos rengėjas (skleidėjas) galimai nuslėpė šį faktą. Skunde pažymima, kad atliktų 

patikrinimų metu jokių pažeidimų nebuvo konstatuota, o iš didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelių į MBA įrenginius atliekos nepatenka, jos išrūšiuojamos pačiose aikštelėse. Pareiškėjos 

teigimu, minėtais teiginiais kuriamas įvaizdis, jog MAATC pažeidžiant įstatymus sukėlė regione 

krizę, o UAB „Neg Recycling“ bando ištaisyti situaciją. Skunde pažymima, kad MAATC 

priklausančius MBA įrenginius perėmė teisėtai – tai konstatavo teismas, o dėl grubių sutarties 

pažeidimų, po laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ji buvo nutraukta. Pareiškėjos teigimu, 

MBA įrenginių teritorijoje likusios degiosios atliekos utilizuotos, o gamyklos veikla atnaujinta 

sėkmingai.  

Šiuo atveju, įvertinus Antstolio Lauryno Lukšio pateiktus paaiškinimus pažymėtina, kad 

egzistuoja faktas, jog UAB „Neg Recycling“ buvo suteikta faktinių aplinkybių konstravimo 

paslauga. Taip pat pažymėtina, kad Pareiškėja Skunde nurodo, kad iš didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelių į MBA įrenginius atliekos nepatenka, jos išrūšiuojamos pačiose aikštelėse. 

Todėl įvertinus šias aplinkybes viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) galėjo skelbti faktinio 

pagrindo turintį teiginį „Birželio 8 d. „Neg Recycling“ prašymu Marijampolės regioniniame 

sąvartyne apsilankęs antstolis Laurynas Lukšys konstatavo, kad per dvi valandas į sąvartyną atvyko 

du šiukšliavežiai, iš kurių vienas atliekas išpylė tiesiai į sąvartyną, nenukreipiant jų perdirbti į 

Marijampolės MBA įrenginius. A. Bagušinskas yra teigęs, kad į sąvartyną neperdirbtos atliekos 

nevežamos jau nuo balandžio.“ 

Dėl teiginio „Buvęs MBA gamyklos operatorius dėl toliau daromų pažeidimų kreipėsi į 

MRAAD Marijampolės agentūrą ir teigė, kad MAATC ir toliau daro pažeidimus, kurie Lietuvai 

gali užtraukti solidžias baudas iš EK. Tačiau ši institucija jau anksčiau, pirštu pabaksnojus į 

pažeidimus, nenorėjo jų matyti.“, paskelbimo aplinkybių pažymėtina, kad įvertinus Aplinkos 

apsaugos departamento atsakymą jis atitinka tikrovę, t. y. UAB „Neg Recycling“ 2017 m. spalio 

12 d., 2018 m. vasario 22 d. ir 2018 m. kovo 19 d. kreipėsi su skundais, kuriuose nurodė, kad 

MAATC sąvartyne neleistinai šalina mišrias komunalines atliekas ir tuo aplinkai daroma žala, o 

vykdant tyrimą nustatyta, kad mišrios komunalinės atliekos sąvartyne šalinamos nepažeidžiant 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo sąlygų, todėl žala aplinkai nedaroma.  

Teiginyje „Kaip skunde nurodė „Neg Recycling“ atstovai, MAATC iš jų neteisėtai perėmus 

MBA gamyklą, šioje liko didelis kiekis jau išrūšiuotų degių atliekų, kurias reikėjo tinkamai 

utilizuoti. Tačiau, baiminasi buvęs MBA gamyklos operatorius, MAATC ne tik išvežė degias 

atliekas tiesiai į sąvartyną, bet ir nepajėgia tinkamai išrūšiuoti naujų atliekų.“ skelbiama 

informacija apie „Neg Recyclig“ skundą bei jame pateikiamas aplinkybes (vartojama „skunde 

nurodė“, „baiminasi buvęs MBA gamyklos imperatorius“). Aplinkos apsaugos departamento 

teigimu, UAB „Neg Recycling“ 2018 m. gegužės 11 d. skunde taip pat nurodė, jog MBA 

įrenginiuose sukauptas didelis kiekis jau išrūšiuotų degiųjų atliekų, jos neperduodamos 

utilizavimui, o galimai šalinamos sąvartyne. Taigi teiginį vertinant kartu su Aplinkos apsaugos 

departamento atsakymu, jis atitinka tikrovę. 

Teiginiai „Su trenksmu ir atliekų kalnais iš privataus operatoriaus mechaninę biologinių 

atliekų rūšiavimo (MBA) gamyklą atėmęs Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

(MAATC) vadovas, buvęs Vilkaviškio meras Algirdas Bagušinskas giriasi, kad dabar MBA 

gamykla pasiekia fantastiškus rezultatus. Tačiau tikrovė atrodo lyg niūrus kriminalas – sąvartyne 

apsilankęs antstolis išvydo, kad žmonėms į akis yra akivaizdžiai meluojama, o savivaldybių 

valdomo MAATC darbo broko atsakingos institucijos kažkaip nepastebi.“, „Tačiau tikrovė, kaip 

aiškėja, gerokai niūresnė – į sąvartyną vis dar keliauja nerūšiuotos atliekos, o pažeidimų niekas 

matyti nenori.“, „Betvarkė Marijampolės krašte: šiukšlių gamyklą perėmusi bendrovė atvirai 
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meluoja, prievaizdai melo nemato“ vertinant kartu su Aplinkos apsaugos departamento prie 

Aplinkos ministerijos atsakymu (kuriame nurodoma, jog atlikus tyrimą nustatyta, kad MBA 

įrenginiuose atliekos rūšiuojamos ir į sąvartyną mišrios komunalinės atliekos nėra vežamos) 

neatitinka tikrovės. Pažymėtina, jog viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) nepateikė jokių 

duomenų, jog Pareiškėja meluoja, o nerūšiuotos atliekos publikacijos „Betvarkė Marijampolės 

krašte: šiukšlių gamyklą perėmusi bendrovė atvirai meluoja, prievaizdai melo nemato“ (2018-06-

20) paskelbimo metu buvo vežamos į sąvartyną. Atkreiptinas dėmesys, jog Aplinkos apsaugos 

departamentas prie Aplinkos ministerijos aplinkybių tyrimą atliko po 2018 m. birželio 13 d., t. y. 

po to, kai 2018 m. birželio 8 d. antstolis, anot viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo), konstatavo 

aplinkybes. Apibendrinant minėtas aplinkybes viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) 

skelbdamas teiginius „Su trenksmu ir atliekų kalnais iš privataus operatoriaus mechaninę 

biologinių atliekų rūšiavimo (MBA) gamyklą atėmęs Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro (MAATC) vadovas, buvęs Vilkaviškio meras Algirdas Bagušinskas giriasi, kad dabar MBA 

gamykla pasiekia fantastiškus rezultatus. Tačiau tikrovė atrodo lyg niūrus kriminalas – sąvartyne 

apsilankęs antstolis išvydo, kad žmonėms į akis yra akivaizdžiai meluojama, o savivaldybių 

valdomo MAATC darbo broko atsakingos institucijos kažkaip nepastebi.“, „Tačiau tikrovė, kaip 

aiškėja, gerokai niūresnė – į sąvartyną vis dar keliauja nerūšiuotos atliekos, o pažeidimų niekas 

matyti nenori.“, „Betvarkė Marijampolės krašte: šiukšlių gamyklą perėmusi bendrovė atvirai 

meluoja, prievaizdai melo nemato“ pažeidė VIĮ 3 straipsnio 3 dalį.  

Teiginiais „Krizinė situacija Marijampolėje ir aplinkiniuose rajonuose susidarė 2017 m. 

rudenį, kilus ginčui tarp MAATC ir mechaninio-biologinio atliekų apdorojimo (MBA) gamyklos 

operatoriaus „Neg Recycling“. Sustojus gamyklos darbui, atliekų aikštelėje susikaupė apie 6–7 

tūkst. tonų šiukšlių. Kai jau nebebuvo kur dėti, nerūšiuotos atliekos keliavo tiesiai į sąvartyną, nors 

tai daryti draudžia tiek Briuselis, tiek Lietuvos įstatymai.“, „Iš ES lėšų pastatytą šiukšlių rūšiavimo 

gamyklą be darbo palikęs ir pusmetį nerūšiuotas atliekas į sąvartyną vežęs Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centras (MAATC) gali būti priverstas grąžinti iš ES gautus milijonus. Negana to, 

atliekų tvarkytojų veiksmai, pristabdę maždaug 300 mln. eurų ES paramos gavimą, gali atsiliepti 

visai Lietuvai.“, „Gamyklą perėmė savivaldžiaujant? MBA gamykla Marijampolėje nustojo veikti 

2017 m. rugsėjį, kilus ginčui tarp MAATC ir MBA įrenginių operatoriaus, bendrovės „Neg 

Recycling“. Pastaroji teigė, kad MAATC nepagrįstai atsisakė priimti išrūšiuotas atliekas, MAATC 

tikino, jog atliekų nepriima, nes šios neatitinka keliamų reikalavimų.“, „MAATC nustojus priimti 

atliekas, MBA gamyklos aikštelėje susikaupė apie 6 tūkst. tonų atliekų, kilo pavojus, kad 

Marijampolės apskrityje ims strigti atliekų tvarkymas.“, „Dėl MAATC vadovo veiklos sunkumų 

kilo ir penkių savivaldybių, įsteigusių MAATC, gyventojams, vis dar gresia EK ir APVA 

sankcijos.“, „Nors A. Bagušinsko vadovavimas privedė prie to, kad Marijampolės regione 

prisikaupė atliekų, o nerūšiuotos atliekos vežtos į sąvartyną, nors tai daryti draudžia įstatymai, 

problemų MAATC vadovo veikloje neįžvelgia ir Marijampolės savivaldybės merė Irena 

Lunskienė.“, „2017 m. rugsėjį Marijampolės regione kilusi šiukšlių krizė jau kurį laiką kelia galvos 

skausmą tiek gyventojams, tiek ir valstybės veikėjams. Viskas prasidėjo, kai MAATC vadovas 

susipyko su bendrove „Neg Recycling“, kuriai buvo patikėtas iš ES lėšų finansuotos MBA 

gamyklos operavimas, o tuomet atsisakė priimti išrūšiuotas atliekas, teigdamas, kad šios neatitinka 

standartų.“, „Kilo grėsmė – Europos Komisija (EK) ėmė grūmoti Lietuvai už tai, kad nesilaikoma 

susitarimo, jog iš ES lėšų pastatytą MBA gamyklą turi operuoti ne jos savininkas, bet bendrovė iš 

šalies. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) skelbė, kad Lietuvai gali tekti grąžinti 6,5 

mln. eurų netikslingai panaudotų ES lėšų. Sankcijos grėsė ir už draudžiamą nerūšiuotų atliekų 

vežimą į sąvartyną.“, „Pastaraisiais metais MAATC kritikuota dėl 2017 m. rugsėjį Marijampolės 

regione kilusios šiukšlių krizės, prasidėjusios, kai MAATC vadovas susipyko su bendrove „Neg 

Recycling“, kuriai buvo patikėtas iš ES lėšų finansuotos MBA gamyklos operavimas, o tuomet 

atsisakė priimti išrūšiuotas atliekas, teigdamas, kad šios neatitinka standartų.“, „Netekęs mero 
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posto, A. Bagušinskas vėliau tapo MAATC vadovu. Tačiau jo vadovavimas Marijampolei ir 

aplinkiniams miesteliams sukėlė sunkumų. MAATC vadovui ėmus nesutarti su bendrove „Neg 

Recycling“, kuriai buvo patikėta mechaninio-biologinio atliekų (MBA) apdorojimo gamykla, 2017 

m. rugsėjį Marijampolės regione kilo atliekų krizė. Sustojus gamyklos darbui, atliekų aikštelėje 

susikaupė apie 6–7 tūkst. tonų šiukšlių. Kai jau nebebuvo kur dėti, nerūšiuotos atliekos keliavo 

tiesiai į sąvartyną, nors tai daryti draudžia tiek Briuselis, tiek Lietuvos įstatymai.“, „Tiek dėl 

sustabdytos MBA gamyklos veiklos, tiek dėl nerūšiuotų atliekų vežimo į sąvartyną MAATC ir 

visai Lietuvai grėsė baudos. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) buvo pradėjusi tyrimą, 

skelbė, kad dėl sustabdytos MBA gamyklos veiklos MAATC gali tekti grąžinti netikslingai 

panaudotas ES lėšas – 6,5 mln. eurų.“, „Susidariusi situacija buvo tokia opi, kad išeičių iš jos 

ieškojo net Aplinkos ministerija, 2017 m. pabaigoje surengusi posėdį. Tačiau apmaldyti krizę 

pavyko tik šių metų balandį, kai, jėga perėmus MBA gamyklą, į sąvartyną vėl pradėtos vežti 

rūšiuotos šiukšlės. Tai – dar ne pabaiga: nerūšiuotos šiukšlės į sąvartyną buvo vežamos septynis 

mėnesius, Europos Komisija (EK) dėl šio pažeidimo gali skirti baudą.“ skelbiama konstatuojamojo 

pobūdžio informacija, jų atitiktį galima patikrinti objektyviais duomenimis, todėl jais skelbiamos 

žinios.  

Dėl minėtų teiginių Pareiškėja Skunde nurodo, kad UAB „Neg Recycling“ vienašališkai 

nutraukė atliekų priėmimą iš MBA įrenginių, nes visą jų darbo laiką degios atliekos buvo 

kaupiamos įmonės teritorijoje, tačiau nerealizuojamos. Pareiškėjos teigimu, susikaupus taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą viršijančiam kiekiui, įmonės veikla buvo sustabdyta, 

o UAB „Neg Recycling“ jau buvo bausta dėl netinkamos MBA įrenginių eksploatacijos. Skunde 

teigiama, kad „Neg Recycling“ reikalavo Pareiškėjos pasiimti MBA teritorijoje esančias atliekas 

jau kaip galutinį produktą, o ne atlieką, tačiau vėliau buvo pripažinta, jog toks reikalavimas yra 

absurdiškas, nes Lietuvoje kietojo atgautojo kuro gaminti neįmanoma. Anot Pareiškėjos, MAATC 

padaryti pažeidimų negalėjo, nes turėjo leidimus, todėl informacija apie galimas baudas yra 

iškreipta, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra jokių 

tyrimų nepradėjo. Skunde teigiama, kad frazė „atliekų krizė“ formuoja neigiamą požiūrį į 

Pareiškėjos veiklą ir yra dirbtinai išpūsta, nes atliekų tvarkymas regione sutrikęs ar sustabdytas 

nebuvo. Pareiškėja taip pat nurodo, kad skelbiant informaciją viešosios informacijos rengėjui 

(skleidėjui) trūko kompetencijos, painiojamos sąvokos „šiukšlės“, „atliekos“. 

Įvertinus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 

interneto svetainėje 2018 m. sausio 23 d. paskelbtą pranešimą „Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centrui gali tekti grąžinti 6,5 mln. eurų ES paramos“ konstatuotina, kad faktinė situacija, 

jog Marijampolės apskrities tvarkymo sektoriaus padėtis buvo sudėtinga, egzistavo. Susidariusią 

situaciją, remdamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūros interneto svetainėje skelbiama publikacija viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) 

pagrįstai galėjo įvardyti „krizine“. 

Taip pat pranešime nurodoma, kad Pareiškėjai gali tekti grąžinti 6,5 mln. eurų Europos 

Sąjungos paramos. Aplinkos projektų valdymo agentūros interneto svetainėje skelbiama, jog MBA 

įrenginiai nebuvo eksploatuojami, regione susidarančios komunalinės atliekos nebuvo perdirbamos 

ir buvo vežamos šalinti į sąvartyną, o tai pažeidžia, tiek nacionalinius, tiek Europos Sąjungos teisės 

aktus. Todėl skelbiamos žinios, jog gali tekti grąžinti 6,5 mln. eurų Europos Sąjungos paramos, 

buvo daromi nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimai ir už tai gali grėsti baudos, 

atitinka tikrovę. Pareiškėja Skunde detalizuoja ir paaiškina tam tikras aplinkybes, tačiau nenurodo, 

jog konkretūs teiginiai neatitinka tikrovės. Skunde taip pat ginčijamos aplinkybės, kurios nėra 

esminės, pvz., viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) painiojamos sąvokos, keliama rengusio 

žurnalisto kompetencijos stoka. Pažymėtina, kad viešasis asmuo (Pareiškėja) dalyvaudama viešoje 

diskusijoje dėl opios bendrojo intereso problemos, gali tikėtis tam tikro „perdėjimo, 

hiperbolizavimo ar provokacijos lygio“, kuris turėtų būti neišvengiamai toleruojamas 
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demokratinėje visuomenėje (EŽTT 2005-02-15 sprendimas Steel and Morris prieš Jungtinę 

Karalystę).  

Pažymėtina, kad viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) pagrįstai galėjo pasitikėti 

valstybės biudžetinės įstaigos – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 

valdymo agentūros interneto svetainėje skelbiama informacija ir neprivalėjo papildomai jos 

tikrinti. Todėl įvertinus visas minėtas aplinkybes negalima konstatuoti, jog viešosios informacijos 

rengėjas (skleidėjas) teiginiais „Iš ES lėšų pastatytą šiukšlių rūšiavimo gamyklą be darbo palikęs 

ir pusmetį nerūšiuotas atliekas į sąvartyną vežęs Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 

(MAATC) gali būti priverstas grąžinti iš ES gautus milijonus. Negana to, atliekų tvarkytojų 

veiksmai, pristabdę maždaug 300 mln. eurų ES paramos gavimą, gali atsiliepti visai Lietuvai.“, 

„Krizinė situacija Marijampolėje ir aplinkiniuose rajonuose susidarė 2017 m. rudenį, kilus ginčui 

tarp MAATC ir mechaninio-biologinio atliekų apdorojimo (MBA) gamyklos operatoriaus „Neg 

Recycling“. Sustojus gamyklos darbui, atliekų aikštelėje susikaupė apie 6–7 tūkst. tonų šiukšlių. 

Kai jau nebebuvo kur dėti, nerūšiuotos atliekos keliavo tiesiai į sąvartyną, nors tai daryti draudžia 

tiek Briuselis, tiek Lietuvos įstatymai.“, „Gamyklą perėmė savivaldžiaujant? MBA gamykla 

Marijampolėje nustojo veikti 2017 m. rugsėjį, kilus ginčui tarp MAATC ir MBA įrenginių 

operatoriaus, bendrovės „Neg Recycling“. Pastaroji teigė, kad MAATC nepagrįstai atsisakė priimti 

išrūšiuotas atliekas, MAATC tikino, jog atliekų nepriima, nes šios neatitinka keliamų 

reikalavimų.“, „MAATC nustojus priimti atliekas, MBA gamyklos aikštelėje susikaupė apie 6 

tūkst. tonų atliekų, kilo pavojus, kad Marijampolės apskrityje ims strigti atliekų tvarkymas.“, „Dėl 

MAATC vadovo veiklos sunkumų kilo ir penkių savivaldybių, įsteigusių MAATC, gyventojams, 

vis dar gresia EK ir APVA sankcijos.“, „Nors A. Bagušinsko vadovavimas privedė prie to, kad 

Marijampolės regione prisikaupė atliekų, o nerūšiuotos atliekos vežtos į sąvartyną, nors tai daryti 

draudžia įstatymai, problemų MAATC vadovo veikloje neįžvelgia ir Marijampolės savivaldybės 

merė Irena Lunskienė.“, „2017 m. rugsėjį Marijampolės regione kilusi šiukšlių krizė jau kurį laiką 

kelia galvos skausmą tiek gyventojams, tiek ir valstybės veikėjams. Viskas prasidėjo, kai MAATC 

vadovas susipyko su bendrove „Neg Recycling“, kuriai buvo patikėtas iš ES lėšų finansuotos MBA 

gamyklos operavimas, o tuomet atsisakė priimti išrūšiuotas atliekas, teigdamas, kad šios neatitinka 

standartų.“, „Kilo grėsmė – Europos Komisija (EK) ėmė grūmoti Lietuvai už tai, kad nesilaikoma 

susitarimo, jog iš ES lėšų pastatytą MBA gamyklą turi operuoti ne jos savininkas, bet bendrovė iš 

šalies. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) skelbė, kad Lietuvai gali tekti grąžinti 6,5 

mln. eurų netikslingai panaudotų ES lėšų. Sankcijos grėsė ir už draudžiamą nerūšiuotų atliekų 

vežimą į sąvartyną.“, „Pastaraisiais metais MAATC kritikuota dėl 2017 m. rugsėjį Marijampolės 

regione kilusios šiukšlių krizės, prasidėjusios, kai MAATC vadovas susipyko su bendrove „Neg 

Recycling“, kuriai buvo patikėtas iš ES lėšų finansuotos MBA gamyklos operavimas, o tuomet 

atsisakė priimti išrūšiuotas atliekas, teigdamas, kad šios neatitinka standartų.“, „Netekęs mero 

posto, A. Bagušinskas vėliau tapo MAATC vadovu. Tačiau jo vadovavimas Marijampolei ir 

aplinkiniams miesteliams sukėlė sunkumų. MAATC vadovui ėmus nesutarti su bendrove „Neg 

Recycling“, kuriai buvo patikėta mechaninio-biologinio atliekų (MBA) apdorojimo gamykla, 2017 

m. rugsėjį Marijampolės regione kilo atliekų krizė. Sustojus gamyklos darbui, atliekų aikštelėje 

susikaupė apie 6–7 tūkst. tonų šiukšlių. Kai jau nebebuvo kur dėti, nerūšiuotos atliekos keliavo 

tiesiai į sąvartyną, nors tai daryti draudžia tiek Briuselis, tiek Lietuvos įstatymai.“, „Tiek dėl 

sustabdytos MBA gamyklos veiklos, tiek dėl nerūšiuotų atliekų vežimo į sąvartyną MAATC ir 

visai Lietuvai grėsė baudos. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) buvo pradėjusi tyrimą, 

skelbė, kad dėl sustabdytos MBA gamyklos veiklos MAATC gali tekti grąžinti netikslingai 

panaudotas ES lėšas – 6,5 mln. eurų.“, „Susidariusi situacija buvo tokia opi, kad išeičių iš jos 

ieškojo net Aplinkos ministerija, 2017 m. pabaigoje surengusi posėdį. Tačiau apmaldyti krizę 

pavyko tik šių metų balandį, kai, jėga perėmus MBA gamyklą, į sąvartyną vėl pradėtos vežti 

rūšiuotos šiukšlės. Tai – dar ne pabaiga: nerūšiuotos šiukšlės į sąvartyną buvo vežamos septynis 
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mėnesius, Europos Komisija (EK) dėl šio pažeidimo gali skirti baudą.“ skelbė tikrovės 

neatitinkančią, netikslią informaciją.  

Teiginiais „Stebinantys skaičiai – 2017 m. efektyviausiai šioje „rungtyje“ veikusi Vilniaus 

MBA gamykla iš mišrių komunalinių atliekų pagamino tik 5,23 proc. antrinių žaliavų. Klaipėdos 

MBA gamykla pagamino 3,7 proc. antrinių žaliavų, o kituose regionuose įsikūrusios MBA 

gamyklos iš gautų atliekų atrinkdavo vos kelis ar kelias dešimtąsias procento atliekų, tinkamų 

panaudoti antrą kartą. Kaip A. Bagušinsko vadovaujamam MAATC pavyko pasiekti tokius 

stulbinančius rezultatus?“, „Pavyzdžiui, Alytuje iš surenkamų mišrių komunalinių atliekų 

atrenkama vos kiek daugiau nei 0,2 proc. antrinių žaliavų – taip yra dėl to, kad Alytaus regione 

gyventojams sudarytos itin geros galimybės patiems rūšiuoti atliekas, nereikia į tą pačią 

šiukšliadėžę mesti popieriaus, plastiko ir metalo.“ skelbiama konstatuojamojo pobūdžio 

informacija, kurios atitiktį galima patikrinti objektyviais duomenimis, todėl jais skelbiamos žinios. 

Pareiškėja dėl šių teiginių Skunde nurodo, kad teikiama statistika galimai yra falsifikuojama, nes 

jokių oficialių duomenų apie tokius skaičius nėra. Pareiškėjos teigimu, Alytuje egzistuoja visiškai 

kitokie skaičiai. Šiuo atveju Pareiškėja ginčija bendro pobūdžio informaciją, kuri yra susijusi su 

Pareiškėja. Paminėtina, jog Pareiškėjos veikla, susijusi su šiukšlių perdirbimu, yra viešo pobūdžio 

ir viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) gali išsakyti abejones ir kritiką Pareiškėjos atžvilgiu, 

o viešasis asmuo turi toleruoti net galimus informacijos netikslumus, kurie nėra esminiai. Įvertinus 

minėtas aplinkybes, teiginiais nėra peržengiamos saviraiškos laisvės ribos.   

Dėl teiginių „Atliekoms kaupiantis ir pažeidimams besitęsiant, situacija darėsi vis aštresnė, 

dėl jos tartasi ir Aplinkos ministerijoje. Galiausiai beįsiplieskantį gaisrą šiaip ne taip pavyko 

prigesinti šių metų kovą, kai MAATC su antstoliais ir teismų raštais perėmė MBA gamyklą su 

svetimu operatoriaus turtu, uždėjo spynas ir neleido „Neg Recycling“ pasiimti šio turto – 

kompiuterių, duomenų, kitos įrangos.“, „Galiausiai beįsiplieskiantį gaisrą šiaip ne taip pavyko 

prigesinti šių metų kovą, kai MAATC su antstoliais ir teismų raštais perėmė MBA gamyklą su 

svetimu operatoriaus turtu, uždėjo spynas ir neleido „Neg Recycling“ pasiimti šio turto – 

kompiuterių, duomenų, kitos įrangos.“ paskelbimo aplinkybių pažymėtina, jog juose skelbiama 

konstatuojamojo pobūdžio informacija, kurios atitiktį galima patikrinti objektyviais duomenimis, 

todėl šiais teiginiais skelbiamos žinios. Pareiškėja dėl minėtų teiginių nurodo, kad UAB „Neg 

Recycling“ buvo raginama atsiimti MBA įrenginiuose likusį turtą, tačiau viešosios informacijos 

rengėjas (skleidėjas) sąmoningai nuslėpė šį faktą. Šiuo atveju Pareiškėja neginčija teiginiuose 

aprašomų objektyviai buvusių faktų (Pareiškėja su antstoliu perėmė MBA gamyklą), tačiau 

papildo, jog buvo sudaryta galimybė UAB „Neg Recycling“ pasiimti šį turtą. Pažymėtina, jog 

įvertinus gautą Generalinės prokuratūros raštą aišku, jog nėra pradėta jokių teisinių procedūrų, dėl 

galimo savavaldžiavimo nei Pareiškėjos nei jos vadovo atžvilgiu. Skundo tyrimo metu negauta 

jokių duomenų, jog Pareiškėją neleido pasiimti UAB „Neg Recycling“ priklausančių daiktų, todėl 

šiuo atveju sutiktina su Pareiškėjos pozicija, jog viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) skelbė 

netikslią informaciją (VIĮ 3 straipsnio 3 dalis).  

Atkreiptinas dėmesys, kad VIĮ 16 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad gerbdami nuomonių 

įvairovę, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi visuomenės informavimo priemonėse 

pateikti kuo daugiau viena nuo kitos nepriklausomų nuomonių. Viešosios informacijos rengėjai ir 

(ar) skleidėjai privalo būti objektyvūs ir nešališki, pateikti kuo daugiau nuomonių ginčytinais 

politikos, ekonomikos ir kitais visuomenės gyvenimo klausimais (VIĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 

punktas).  

Viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas), skelbdamas informaciją apie viešąjį juridinį 

asmenį (jo vadovą), kėlė viešojo intereso problemą. Pareiškėja yra viešasis juridinis asmuo, kurio 

kritikos ribos yra itin plačios, tačiau net ir esant tokioms aplinkybėms, EŽTT vertinimu, iš tokių 

subjektų neturėtų būti atimta gynybos dėl difamacinių teiginių teisė (EŽTT 2005-02-15 sprendimas 

Steel ir Morris prieš Jungtinę Karalystę, Nr. 68416/01). Viešosios informacijos rengėjas 
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(skleidėjas) privalėjo įvertinti (patikrinti) UAB „Neg Recycling“ ar kitų asmenų pateiktus teiginius; 

kreiptis į kritikuojamą asmenį (Pareiškėją, jos atstovą) bei suteikti galimybę jam išsakyti poziciją 

dėl skelbiamos informacijos bei tokiu būdu užtikrinti Publikacijos nešališkumą, objektyvumą bei 

nuomonių įvairovę, Publikacijose skelbiamos informacijos teisingumą ir tikslumą. Pažymėtina, 

kad viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) nepateikė jokių duomenų, jog jis būtų atlikęs 

protingos apimties UAB „Neg Recycling“ nurodytų aplinkybių tyrimą, kreipęsis į Pareiškėją, ar 

kitas institucijas dėl duomenų ar pozicijos pateikimo. Atkreiptinas dėmesys, jog nagrinėjamu 

atveju vyksta (vyko) konfliktas (teisminiai ginčai tarp Pareiškėjos ir UAB „Neg Recycling“), tačiau 

pateikiamas tik vienos pusės vertinimas. Teismų praktikoje dėl galimo Visuomenės informavimo 

etikos kodekso 3 straipsnio pažeidimo pasisakoma, jog tik vienos iš konfliktuojančių pusių 

pozicijos pateikimas, aprašant konfliktinę situaciją, negali būti laikomas nuomonių (pozicijų) 

įvairovės užtikrinimu (LVAT 2017-11-06 nutartis byloje A-1123-1062/2017). Atsižvelgiant į šias 

aplinkybes, toks viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) elgesys negali būti laikomas sąžiningu, 

ar neperžengiančiu saviraiškos laisvės ribų. Pažymėtina, jog dalyje publikacijų pateikti kitų asmenų 

vertinimai, nuomonės neatsveria viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) išsakytos itin 

neigiamos kritikos Pareiškėjos atžvilgiu. 

Apibendrinant minėtas aplinkybes konstatuotina, jog viešosios informacijos rengėjas 

(skleidėjas) Publikacijose neužtikrino nuomonių įvairovės, skelbė vienos iš konfliktuojančių pusių 

poziciją, situaciją pateikė šališkai bei neobjektyviai, teiginiais „Sustabdyta MBA gamykla ir į 

sąvartyną vežtos nerūšiuotos atliekos – ne vienintelis šešėlis, krentantis ant MAATC. Šio centro 

vadovo, buvusio Vilkaviškio mero Algirdo Bagušinsko atžvilgiu Kauno apygardos prokuratūroje 

pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl savavaldžiavimo.“, „Nušalintas MBA įrenginių operatorius 

kreipėsi į teisėsaugą dėl MAATC vadovo, buvusio Vilkaviškio mero Algirdo Bagušinsko veiksmų 

– Kauno apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, siekdama išsiaiškinti, ar MBA gamykla 

MAATC vadovo nurodymu buvo perimta teisėtai. Pats A. Bagušinskas sako, kad gamykla buvo 

perimta su teismo leidimu, žinant antstoliams, tačiau „Neg Recycling“ teigia, jog MBA gamykla 

perimta nesant teisinio pagrindo, negrąžinant bendrovės turto ir ginantis apsaugos darbuotojais.“,  

„Aukšti“ standartai Suvalkijos atliekų versle: už susikompromitavusį direktorių stoja valdininkai“, 

„Susikompromitavęs vadovas – ne merės problema: be kitų sprendimo pati nieko nevertins“, 

„Galiausiai MBA gamykla iš buvusio operatoriaus buvo perimta tokiais būdais, kad ją valdžiusi 

bendrovė kreipėsi į prokurorus dėl A. Bagušinsko savivaldžiavimo, šie pradėjo ikiteisminį tyrimą; 

EK iki šiol gali skirti sankcijas už septynis mėnesius į sąvartyną vežtas nerūšiuotas atliekas.“, „Tai 

– pastarųjų metų situacija Marijampolės regione, prie kurios privedė MAATC vadovo darbo 

metodai.“, „Betvarkė Marijampolės krašte: šiukšlių gamyklą perėmusi bendrovė atvirai meluoja, 

prievaizdai melo nemato“, „Su trenksmu ir atliekų kalnais iš privataus operatoriaus mechaninę 

biologinių atliekų rūšiavimo (MBA) gamyklą atėmęs Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro (MAATC) vadovas, buvęs Vilkaviškio meras Algirdas Bagušinskas giriasi, kad dabar MBA 

gamykla pasiekia fantastiškus rezultatus. Tačiau tikrovė atrodo lyg niūrus kriminalas – sąvartyne 

apsilankęs antstolis išvydo, kad žmonėms į akis yra akivaizdžiai meluojama, o savivaldybių 

valdomo MAATC darbo broko atsakingos institucijos kažkaip nepastebi.“, „Galiausiai 

beįsiplieskiantį gaisrą šiaip ne taip pavyko prigesinti šių metų kovą, kai MAATC su antstoliais ir 

teismų raštais perėmė MBA gamyklą su svetimu operatoriaus turtu, uždėjo spynas ir neleido „Neg 

Recycling“ pasiimti šio turto – kompiuterių, duomenų, kitos įrangos.“, „Tačiau tikrovė, kaip 

aiškėja, gerokai niūresnė – į sąvartyną vis dar keliauja nerūšiuotos atliekos, o pažeidimų niekas 

matyti nenori.“, „Atliekoms kaupiantis ir pažeidimams besitęsiant, situacija darėsi vis aštresnė, dėl 

jos tartasi ir Aplinkos ministerijoje. Galiausiai beįsiplieskantį gaisrą šiaip ne taip pavyko prigesinti 

šių metų kovą, kai MAATC su antstoliais ir teismų raštais perėmė MBA gamyklą su svetimu 

operatoriaus turtu, uždėjo spynas ir neleido „Neg Recycling“ pasiimti šio turto – kompiuterių, 
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duomenų, kitos įrangos.“ skelbė netikslią, tikrovės neatitinkančią informaciją, todėl pažeidė VIĮ 3 

straipsnio 3 dalį, 16 straipsnio 1 dalį ir 22 straipsnio 11 dalies 2 punktą.  

Remdamasis aukščiau išdėstytais motyvais ir vadovaudamasis VIĮ 50 straipsnio 1 dalies 5 

punktu, 3 dalies 1 punktu, žurnalistų etikos inspektorius 

n u s p r e n d ė :  

1. P r i p a ž i n t i  pareiškėjos UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras skundą 

dėl publikacijose „Milijoninės sankcijos – nė motais: Marijampolės atliekų tvarkytojai į sąvartyną 

vertė bet ką“ (alfa.lt, 2018-05-18), „Suvalkijos atliekų tvarkytojų veiksmai gali smogti visai 

Lietuvai“ (alfa.lt, 2018-05-22), „Aukšti“ standartai Suvalkijos atliekų versle: už susikompromitavusį 

direktorių stoja valdininkai“ (alfa.lt, 2018-06-06), „Susikompromitavęs vadovas – ne merės 

problema: be kitų sprendimo pati nieko nevertins“ (alfa.lt, 2018-06-06), „Betvarkė Marijampolės 

krašte: šiukšlių gamyklą perėmusi bendrovė atvirai meluoja, prievaizdai melo nemato“ (alfa.lt, 2018-

06-20), „Atliekų tvarkymo centro nariai – VTEK akiratyje“ (alfa.lt, 2018-07-10) paskelbtos 

informacijos iš dalies pagrįstu.  

2. Į s p ė t i  viešosios informacijos rengėją (skleidėją) UAB „Alfa media“ dėl VIĮ 3 straipsnio 

3 dalies, 16 straipsnio 1 dalies ir 22 straipsnio 11 dalies 2 punkto pažeidimo ir reikalauti pašalinti 

pažeidimą.  

3. I š s i ų s t i  sprendimą UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras ir UAB 

„Alfa media“. 

 

Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui per 30 dienų nuo jų paskelbimo (gavimo) dienos. 

 

 

 

 

Žurnalistų etikos inspektorė                                                            Gražina Ramanauskaitė 


