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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 - VID
nuostatos.

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.
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PaZymi, jog Parei5keja yra iSsituokusi bei viena augina du nepilnamedius vaikus, ir jos
nuomone, tokios informacijos paskelbimas paZeide ne tik jos teisg i privatumq tadiau akivaizdliai
pakenke jos nepilnamediq vaikq interesams. Nurodo, kad vieSosios informacijos rengejas (skleidejas)

skleisdamas minet4 tikroves neatitinkandi4 informacij4 sieke, jog Publikacija (l) igytq sensacing4

atspalvi, o tai yra neteiseta. Parei5kejos nuomone, tai akivaizdliai mat5rti ne tik i5 Publikacijos (l)
turinio, tadiau ir i5 jos antra5tes,,Dvigubas,,O".

Nurodo, kad vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) nesikreipe i Parei5kejq jogji i5sakytq

pozicij4 min€tu klausimu, o tai patvirtina, jog vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) buvo

neobjektyvus ir elgesi nes4Ziningai. PaZymi, kad po Publikacijos (l) keipesi i laikra5dio ,Rinkos
aik5te" redakcij4 su pra5ymu paneigti tikroves neatitinkandi4 informacij4 tadiau Parei5kejos

pra5ymas nebuvo ivykdytas. Parei5kejos nuomone, vie5osios informacijos rengejas (skleidejas)

nepaneigdamas tikroves neatitinkandios informacijos elgesi nes4Ziningai ir negarbingai bei neatitaise

padarytos klaidos.
Apibendrindama Parei5keja nurodo, kad jos nuomone, skleidZiant gindo teiginius buvo

pasirinktas nes4Ziningas, uZgaulus bei neeti5kas savirai5kos b[das, kuris neturi objektyvaus pagrindo,

prasilenkia su teisetu informacijos, nuomonOs sklaidos laisves igyvendinimu, todel juos skleidZiant

buvo paZeista Parei5kejos teise i privatum4 bei garbe ir orumas (VII 3 straipsnio 2 ir 3 dalys; 19

straipsnio 2 dalis; 22 shaipsnio l1 dalies 2 punktas; 4l straipsnio 2 dalies l, 4 it 5 punktai).

AtsiZvelgiant ! Skunde (1) nurodytas aplinkybes, Parei5keja pra5o ivertinti, ar Publikacijoje (l)
nurodyti teiginiai nepaieidLia VI[ nuostatq; nustadius paZeidim4 ispeti vieSosios informacijos
rengej4; ipareigoti vie5osios informacijos rengej4 paneigti tikroves neatitinkandi4 informacij4 bei

pa5alinti il interneto portalo www.rinkosaikste.lt; priimt4 sprendim4 nusta$rta tvarka vieSai paskelbti.

2016-07-28 Zurnalisq etikos inspektoriaus tarnyboje gauti UAB ,"Rinkos aik5te* direktores

Vitalijos Surgautienes paai5kinimai ,,De[ 2016 07 08 Olgos Urbonienes skundo del publikacijoje

,,Dvigubas,,O" (2016-05-31 ,,Rinkos aik5te") paskelbtos informacijos. Paai5kinimuose nesutinkama

su Skundu (l) ir manoma, kad jis yra nepagristas ir netenkintinas del toliau nurodytq faktiniq

aplinkybiq ir teisiniq argumentq.- pir-a" akivaizdu (to negindija ir pati PareiSkeja), jog Parei5keja yra vie5asis asmuo (V[[ 14

straipsnio 3 dalis) - politike, Lietuvos socialdemokratq partijos nar6, aktyviai dalyvaujanti Kedainiq

mieJtelio gyvenime ir politineje veikloje, 2015 m. Kedainiq rajono savivaldybes mero rinkimuose

pretendavusi tapti mere, o Siuo metu dirbanti Kedainiq rajono savivaldybes mero pavaduotoja.

Nagrinejamo gindo atveju pirmiausia btitina ivertinti tai, jog Parei5keja yra vieSasis asmuo, jos

triiikos ribos, lyginant su privadiu asmeniu, yra Zenkliai platesnes, o privataus gyvenimo apsauga -
Zenkliai siauresne. Tuo tarpu UAB ,,Rinkos aik5te" yra vie5osios informacijos rengeja ir skleid€ja

igyvendinanti savirai$kos laisvg ir tenkinanti vieQji interes4 gauti informacij4 apie politikus,

piiimandius svarbius ir itakos kasdieniam bendruomenes gyvenimui turindius sprendimus.

Antra, visuomene turejo teiset4 ir pagrist4 interes4 Zinoti UAB ,,Rinkos aik5te" paskelbt4

informacij4. Publikacija (l) visuomene buvo informuota apie tai, jog Parei5keja ir Kedainiq rajono

savivaldylls administracijos direktorius Ovidijus Kadiulis Vilniuje vykusiame Lietuvos kino

apdovanojimq renginyje ,"Sidubrines gerves 2016- pasirode kaip por4 t. y. atvyko drauge, laikesi

susikibg .rZ *nt[, kartu fotografavosi. Tiek Parei5keja, tiek Kedainiq rajono savivaldybes

administracijos diriktorius Ovidijus Kadiulis yra politikai - vie5ieji asmenys, uZimantys itin svarbias

pareigas Kedainiuose, jq sprendimai miestelio bendruomenei turi dideles reik5mes, todel visuomene

iuri teisg biiti informioii tnt", alia, apie tam tikrus tokiq asmenq privataus gyvenimo aspektus'

ypatingai tuomet, kai Sie aspektai priestarauja padiq asmenq viesai deklaruojamoms vertybems irlar

itirtryp.t" nuo visuotinai prlimtinq geros morales principr5 nes tai gali tureti reik5mes visuomenes

pasitikejimui Siais ar.enihis ir/ar nulemti rinkejq sprendim4 dOl Siq asmenq (ar-jq atstovaujamos
'partijos) 

palaikymo rinkimq metu. Atkreipia demesi i tai, kad valstybes politikai turi istatymq

nurt"ryta pareiga vieiai skel6ti informacij4 apie savo Seiming pad0ti. Taigi, 5i informacija ex oficio

yra vilsa.-vierai skelbiamais Vyriausiosios rinkimq komisijos duomenimis, Ovidijus Kadiulis yra

vedgs, o Parei5keja - i$situokusi. Parei5kejos, kaip Kedainiq rajono savivaldybes mero pavaduotojos,

oficiaiiame tinklapyje skelbiamame gyvenimo apra5yme yra nurodomos tokios vertybes: gNenimas,
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imogiSkumas, pagarba Zmogui, sqiiningumos, darbitumas, dvasingumos. Artimi Parei5kejos
santykiai su vedusiu vyru - valstybes politiku - akivaizdLiai prie5tarauja tiek visuotinai priimtiniems
geros morales principams, tiek padios Parei5kejos vie5ai deklaruojamoms vertybems. [vertinus tai,
kas pasakyt4 konstatuotina, kad UAB ,,Rinkos aiKt€" Publikacijoje (l) paskelbe informacijq
galindi4lemti konkrediq politikq, iskaitant Parei5kejos ir Ovidijaus Kadiulio, vertinim4 ir palaikym4
visuomeneje, t. y. informacij4, kuri4 visuomene turi teiset4 ir pagristE interes4 Zinoti.

Tredi4 paZymi, kad i5 Parei5kejos konkliudentiniq veiksmq magrti, kad Parei5keja pati
s4moningai atskleide savo privataus gyvenimo detales, t.y. santykius su Kedainiq rajono
savivaldybes administracijos direktoriumi Ovidijumi Kadiuku ir bDtent Sie Parei5kejos veiksmai leme
Publikacijos (l) atsiradim4. Kaip matSrti i5 Publikacij4 (l) iliustruojandios foto nuotraukos, i itin vie54
ir visuomenes informavimo priemoniq valstybiniu mastu nu5viediam4 rengini ,,sidabrines gerves
2016* Parei5kOja atvyko kartu su Ovidijumi Kadiuliu, susikibusi uZ rankq, t. y. kaip pora su juo
pozavo fotografams prie foto sieneles. Toks Parei5kejos elgesys negali btiti suprantamas ir vertinimas
niekaip kitaip, kaip viesa Parei5kejos ir Ovidijaus Kadiulio santykiq deklaracija. PareiSkeja galejo ir
turejo Zinoti, kad informacija apie rengini ir jo svedius bus skelbiama vieiai, taip pat turejo suvokti,
jog vie5ieji asmenys, dalyvaujantys tokio pobudZio renginiuose, sulaukia didelio visuomenes
susidomejimo. fvertinus i5dest5rtq darytina iSvad4 kad Parei5keja s4moningai pati pavie5ino savo
asmeninio gyvenimo detales - santykius su Ovidijumi Kadiuliu ir, atsiZvelgiant ! jos, kaip vieSo
asmens statusq, negalejo tiketis, kad 5i informacija nebus paskelbta ir aptariama/vertinama tiek
nacionalineje, tiek regionineje Ziniasklaidoje.

Ketvirta, Publikacijoje (l) skelbiama informacija apie Parei5kej4 nera Zeminandio pobfldZio,
todel nera pagrindo konstatuoti Parei5kejos garbes ir orumo paZeminimo. Paskelbtoje foto
nuotraukoje Parei5keja yra pasipuo5usi, besi5ypsanti, pozuojanti i objektyv4, o Publikacijos tekste
nera nei vieno Zeminandio, uZgaulaus tlar iLeidLiandio apibiidinimo, vartojami iSsireiSkimai yra
pozityviis ir teigiami: ,isimylejeliof', ,,romantiiki jausmaf', ,,romantiitrni susikibg ui rankq". Taip
pat pabreZtin4 kad Publikacija nera skatinama smerkti Parei5kejq prie5ingai, yra nurodom4 jog
,,(...) tokie santykiai goli paskatinti naflesni darbq, geresng atmosferq, efelayvesni probtemq
sprendimq".

Penkta, i5 Skundo (l) turinio matyti, kad gindo informacija atitinka tikrovg. To neneigia ir pati
Parei5kej4 t. y. ji negindija turinti artimq santykiq su Kedainiq rajono savivaldybes administracijos
direktoriumi Ovidijumi Kadiuku, o gindija tik nereik5mingas 5i4 informacij4 apibudinandias detaies,
t. y., Siq santykiq trukmg, slaptum4 ir gyvenim4 kartu. Neabejotin4 kad poros santykiai yra subtilus
dalykas, jq pradZios ir pabaigos momentas gali buti sunkiai apibreZiamas. Sios informacijos
neimanoma patikrinti objektyviomis, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau - Cfl
119ta$rtomis irodinejimo priemonemis, todel informacija apie santykiq trukmg ir gyvenim4 kartu yra
laikytina iSvadomis, kurios pagristos tikrais ivykiais ir faktais (PareiSkejos ir Ovidijaui raeiuto
artimais santykiais). Parei5kejos santykiq ivardijimas kaip iki tol ,,slaptq" taip pat yia akivaizdus
vertinimas, sqlygotas objektyviq aplinkybiq, t. y. faklo, jog iki pasirodymo renginyje ,,sidabrines
gerves 2016* Parei5keja su Ovidijumi Kadiuliu vie5uose renginiuose laikydamiesi uZ rankq
fotografams nera pozavg.

Atkreipe demesi i tai, kad Kedainiq miestelio bendruomene yra nedidele, Zmones vieni kitus
paZist4 mato ir Zino vieni kitq gyvenimo aplinkybes. PaZymime, kad laikra5dio ,,Rinkos aikste..
redakcija iki Publikacijos (l) paskelbimo ne kart4 buvo gavusi duomenq apie artimus parei5kejos ir
Kedainiq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus Ovidijaus Kadiulio santykius ir jq
gyvenim4 kartu, tadiau Sios informacijos neviesino iki to momento, kol pati Pareiskeja savo
konkliudentiniais veiksmais viesai nepademonstravo savo asmeninio gyvenimo aplinkybiq. po to, kai
PareiSkeja ir Ovidijus Kadiulis viesai pasirode kaip por4 UAB ,,Rinkos aikste'i pasketbi ne tik Si4
apllnkybg iliustruojandi4 foto nuotrauk4 bet ir nurode kitas i5 savo informacijoi Saltiniq Zinomas
aplinkybes: ,,Rinkos aikitos Jaltiniq teigimu, porojau kuri taik4 gnena kartu..-..r...

Taigi, UAB ,,Rinkos aikite", kaip vie5osios informacijos rengeja/skleideja veike s4Ziningai,
todel net ir tuo atveju, jei Zumalistq etikos inspektorius (toliau - Inspektorius) manytrg kad
Publikacijoje (1) pateikiama informacija apie Parei5kejos ir Kedainiq rajono savivaldybes
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administracijos direktoriaus Ovidijaus Kadiulio santykiq hukmg ir gyvenimq kartu yra laikytina

duomenimis CK 2. 24 str. prasme, Sios Publikacijoje pateikiamos detales turetq biiti vertinamos kaip

neesminiai paskelbtos informacijos netikslumai, kurie nera ir negali biiti pagrindas visuomenes

informavimo priemonei taikyti atsakomybg ir kurie, vadovaujantis Lietuvos Auk5diausiojo Teismo

(toliau - LAT) ir Europos Zmogaus Teisiq Teismo (toliau -EZTD praktik4 turi buti toleruojami,

nes i5 vie5osios informacijos rengejo/skleidejo negalima reikalauti absoliutaus tikslumo.
Vadovaujantis CK 2. 24 str. I d. ir VII 44 str., asmuo turi teisg reikalauti paneigti paskleistus

duomenis tik esant Siq aplinkybiq visetui: duomenq paskleidimo faktui; faktui kad duomenys yra apie

ie5kovq (Parei5kej4); fakt4 kad duomenys yra Zeminandio pobUdZio; faktq kad paskleisti duomenys

neatitinka tikroves. Duomenimis CK 2.24 str. prasme laikytinos Zinios, kurias galima patikrinti

objektyviomis irodinejimo priemonemis, taikant tiesos ir netiesos kriterijus. lvertinus Siq paai5kinimq

6 ir 7 punktuose nurodytus argumentus, darytina pagrista i5vada, jog Publikacijos (1) tikslas buvo

informuoti visuomeng apie artimus Parei5kejos ir Ovidijaus Kadiulio santykius, 5i informacija atitinka

tikrovg ir nera Zeminandio pobiidZio, o likusioje dalyje informacija yra tik detales, nekeidiandios

Publikacijos esmes. Visa gindo informacija buvo pateikta sQziningai ir eti5kai, sqmoningai

nenuslepiant ir nei5kreipiant fakq ir duomenq, todel neesminiai netikslumai negaletq btiti pagrindu

vie5osios informac ij os rengej ui/skleidej ui taikyti teis ing atsakomybg.

SeSta UAB -ninkos aikit€" sudare galimybg Parei5kejai realizuoti atsakymo teisg. Kadangi

pati Parei$keja savo konkliudentiniais veiksmais vie5ame renginyje paskelbe apie savo santykius su

kedainiq rajono savivaldybes administracijos direktoriumi, o Publikacijos (l) tikslas buvo apie 5i

vie54 paiei5kim4 informuoti Kedainiq miestelio bendruomeng, paskelbta informacija atitiko tikrovg

bei nebuvo Zeminandio pob1dZio, UAB ,,Rinkos aik5te" nemate nei teisinio, nei faktinio pagrindo

paskelbti Parei$kejos pra5om4 paneigim4. Vis del to, siekdama supaZindinti visuomeng su PareiSkejos

pozicija gindo informacijos atZvilgiu, UAB ,,Rinkos aik5te" 2016-06-16 paskelbtoje publikacijoje

,,Luik* f,arodys" informavo skaitytojus apie tai, kad laikra5dio redakcijoje yra gautas PareiSkejos

lai5kas, kuriame parei5keja teigi4 kad gindo Publikacijoje paskelbta informacija neatitinka tikroves.

VI[ nera ai5kiai reglamentuota" kokia forma turi/gali biiti realizuojama suinteresuoto asmens teise i
atsakymq tadiau lvertinus tai, kad UAB ,,Rinkos aik5te" savo valdomoje visuomenes informavimo

priemoneje nedeisiant informavo visuomeng apie Parei5kejos pozicij4 gindo Publikac[jos (1)

atZvilgiu, laikytin4 kad PareiSkejai atsakymo teise buvo suteikta.
-Apibenirinant 

nurodom4 jog Parei5keja yra politike, t. y. ypatingai viesas asmuo, todel

visuomene turi teiset4 ir pagrlst4 interes4 Zinoti gindo informacij4; Parei5keja pati s4moningai

atskleide savo privataus gyvenimo detales, t. y. santykius su o Kedainiq rajono savivaldybes

administracijos direktoriumi Ovidijumi Kadiuliu; informacija apie Parei5kejE nera Zeminandio

pobiidZio iratitinkatikrovg, visuomenes informavimo priemone, skelbdama Publikacij6 veikO etiskai

ir s4Ziningai, tydia neiSkraipe informacijos, todel galimi neesminiai paskelbtos informacijos

netikslumii negali biiti pagrindas visuomenes informavimo priemonei laikyti atsakomybg;

visuomenes informavimo prir.on" paskelbe Parei5kejos pozicijq gindo informacijos atrvilgiu.

Atsgvelgiant i i5desgrtas faktines aplinkybes, nurodyt4 teisini reglamentavim4 ir teismq praktikq

pra5o pripaZinti Parei5kejos Skund4 (1) nepagristu.' 
3tunOe (2) pareiSkeja nurodo,'kad neatitinka tikroves, LeidLiajos garbp ir orum4 bei teisg i

privatum4 Sie Publikacrjoje (2) paskelbti teiginiai:
l. ,yA.r saldZioji porite pasinaudos VTEK patarimu - sunku nuspeti. Gal ne veltui apie s4Zines

reikalus ne su O. Urboniene, o su jos mylimuoju kalbejo";

2. ,,Kaip VTEK meileje s4Zines ie5ko";

3. ,,Kiek tos s4Zines gaii tureti moteris, kuri galimai neai5kiomis aplinkybemis turejo

romanti5kus santykius su kunigu... Beje, jis del moters ir kunigystes i5siZadejo, bet taip ir liko ant

ledo... Tai kur dia tas s4moning-um*, ku.-tr s4Zine, apie kuri4 taip garsiai kalba pati O- Urboniene ir

kitiems bando ta sqzing ipirsti? ,,Elgtis reikia pagal s4zing", - kaZkada pamokslavo o. urboniene.

Tiesq Zvelgiant ietrospekiyviai, Sie jos LodLiai atiodo maZq maziausiai juokingai, o Zvelgiant realiai

- kaip apga-iletinas 1n"lur, kuriuo gaiimai bandoma dangstyti savo padios morales spragas-";
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4. ,,1...) jeigu vel atsiras tokiq, kurie sakys neva koks dia kieno reikalas, tai atsakymas bus
paprastas * jeigu jums tinka, kad antra pagal svarb4 rajone moteris nejaudia jokiq ribq ir jai nieko
nerei5kia tureti romanti5kus santykius su kunigu, tai neturite teises skqstis del kitokiqjus kamuojandiq
problemq";

5. ,,Anksdiau politiku b[ti buvo garbe. Jie negaudavo algq, turejo bDti tiesiog nepriekai5tingi,
Svartis kaip i5krakmolyti pirmokelio marSkinukai. Tiesa, tai buvo labai labai seniai, padiose
demokratijos uZuomazgose. Dabar politikas yra tas, kuriam leidZiama daugiau, nei paprastam
Zmogui";

6. ,,Kai eiline moteris uZ santykius su kunigu gali tiketis artimqjq ir visuomenes pasmerkimo,
O. Urboniene lieka neliediama. Nesmerkiama.".

Parei5keja Skunde (2) nurodo, kad Siuo afveju, svarbus ne tik gindo informacijos turinys, bet ir
jos form4 tonas, prane5imas, kuri siekta komunikuoti. Publikacija (2) paskelbta rubrikoje
,,Redakcijos skiltis", tai rodo, jog paskelbta informacija yra laikra5dio redakcijos pozicija. Daro
iSvad4 jog yra paZeistas VII22 straipsnio 1l dalies I punktas, nes pasikartoja Publikacijoje (l)
pateikti kaltinimai.

Parei5kejos nuomone, paskleisti teiginiai yra su iSankstine nuostat4 i5reiSkia negatyvrl, 5ali5k4
poZiiiri i Parei5kejq bei ijos privatq gyvenim4. PaZymi, kad atsiZvelgiant ikontekstq kuriame gindo
teiginiai buvo paskelbti, jie leidZia skaitytojams susidaryti nuomong, jog Parei5kejayranesqLininga
bei amoraliai besielgianti moteris. Morales bei paprotiniq normq laikymosi poZitiriu tai yra
diskredituojanti asmeni informacij4 rodanti netinkam4 moters elgesi visuomeneje. Garbes ir orumo
gynimo poZitiriu tokia nuomone yra uZgauli, Zeminanti moteri, kurios atLvilgiu pareik5t4 lemia
neigiamq visuomenes vertinim4. Nurodo, kad toks isibrovimas iParei5kejos privatq gyvenim4 heidLia
ne vien PareiSkejos interesus, bet kenkia ir nepilnamediq vaikq interesams. PaZymi, kad Publikacijos
(2) teiginiai neturi jokio faktinio pagrindo.

Atkreipia demesi, kad Parei5keja kaip viesas asmuo yra pakanti kritikai, tadiau teise skleisti
informacij4 apie vieS4ji asmeni nera absoliuti, o tikroves neatitinkandios bei garbg ir orum4
Zeminandios informacijos atskleidimas apie vieQii asmeni pagristai turi biiti ribojamas. Pareiskejos
nuomone, jog Publikacrjoje (2) pateikta informacija nera apie jos, kaip vie5ojo asmens, veiklq
vykdant funkcijas, apie kuri4 visuomene turetq buti informuota. Toks informacijos skleidimas
perZengia teises skleisti informacij4 ribas ir negali buti laikomas s4Ziningu ar etiSku.

Nurodo, kad teiginiu,+A.nksdiau politiku bDti buvo garbe. Jie negaudavo algq, turejo buti tiesiog
nepriekai5tingi, Svariis kaip i5krakmolyti pirmokelio mar5kinukai. Ties4 tai buvo labai labai seniai,
padiose demokratijos uZuomazgose. Dabar politikas yra tas, kuriam leidZiama daugiau, nei paprastam
Zmogui" siekiama sudaryti isp0di, kad seniau politikai buvo ne tik nepriekai5tingi, tadiau ir dirbo be
atlygio. Parei5kejos nuomone, toks vaizdavimas sukuria neigiam4 Sios dienos politiko ivaizdi,
menkina pasitikejim4 juo. Akcentuoj4 kad Kedainiq rajono mero pavaduotoja dirba visuomeniniais
pagrindais. Todel daro i5vadq kad informacija paskleista nes4Ziningai ir neeti5kai, ja siekta ne tik
neigiamai pavaizduoti Parei5kejq bet ir sumenkinti pasitikejim4ja.

Apibendrindama Parei5keja nurodo, kad jos nuomone, skleidZiant gindo teiginius buvo
pasirinktas neqZiningas, uZgaulus bei neeti5kas savirai5kos biidas, kuris neturi objektyvaus pagrindo,
prasilenkia su teisetu informacijos, nuomon6s sklaidos laisves igyvendinimu, todel juo skleidZiant
informacij4 buvo paZeista Parei5kejos garbe ir orumas (VII 3 straipsnio 2 ir 3 dalys; 19 straipsnio 2
dalis;22straipsniolldalies2punktas;4lstraipsnio2daliesl,4ir5punktai).AtsiZvelgiant!Skunde
(2) nurodytas aplinkybes, Parei5k€ja pra5o ivertinti, ar Publikacijoje (2) nurodyti teiginiai
nepaLeidLia VI[ nuostatq; nustadius paZeidimq ispeti vie5osios informacijos rengej4; priimt4
sprendim4 nustagrta tuarka vie5ai paskelbti.

Tiriant Parei5kejo Skundq (2), vadovaujantis VII 50 straipsnio 2 dalies 2 punktu, ra5tu buvo
kreiptasi i UAB ,,Rinkos aik5te" pra5ant pateikti pozicij4 del Parei5kejos Skundo (2) argumentq ir
nurodomq teiginiq.bei galimybes uZbaigti skundo tyrim4 taikiu susitarimu.

2016-08-12 Zurnalistq etikos inspektoriaus tarnyboje gauti UAB ,,Rinkos aikste" direktores
Vitalijos Surgautienes paai5kinimai ,,Del 2016 07 15 Olgos Urbonienes skundo del publikacijoje
,,Kaip VTEK meileje s4Zines ie5ko" (2016-06-18 ,,Rinkos aik5te") paskelbtos informacijts-.,.



6

Paai5kinimuose nesutinkama su Skundu (2) ir manoma" kad jis yra nepagristas ir netenkintinas del
toliau nurodyq faktiniq aplinkybiq ir teisiniq argumenhl.

Pirma, Skunde (2) minetq teiginirl logines ir lingvistines konstrukcijos akivaizdLiai suponuoj4
jog jais i5sakomas vertinimas, svarstymas, nuomone ir pam4stymai, teiginiai yra retorinio, o ne

konstatuojamojo pobiidZio. Taigi, teiginiai nera duomenys CK 2. 24 str. prasme. Teiginiuose
vartojamos kalbines konstrukcijos ,,sunku nuspeti", :ror (... > pasinaudos patarimu"; ,,kiek tos sqZines

gali tureti moteris (...)"; ,,Tai kur dia tas sqmoningumas, kur ta s4Zine" vienareik5mi5kai leidZia

suprasti, kad teiginiai yra Publikaciios (2) autoriaus retoriniai klausimai, svarstymai ir pam4stymai,

teiginiais nera pateikiami faktai, nieko nera tvirtinam4 prie5ingai, yra keliami klausimai, o rasti
atsakymus paliekama skaitytojams. Tai patvirtina ir kiekviename Parei5kejos skundZiamame

teiginyje vartojami modalumq ir s4tygi5kum4 iSrei5kiantys ZodZiai ,,gali", ,,galimai", ,jeigu" etc.

Teiginiuose vartojami i5sirei5kimai ,,saldZioji porel6",' ,,Lodliai atrodo <...> juokingi"; ,,apgailetinas
melas"; ,,moteris nejaudia jokiq ribq" yra akivaizdZiai vertinamojo pob0dZio, t. y. Sie epitetai yra
Publikacijos (2) autoriaus nuomone, kuri, kaip savo praktikoje ne kart4 nurode LAT, yra visada

subjektyvi ir negali Zeminti asmens garbes ir orumo, o taip pat negali blti paneigta. [vertinus teiginiq
loging ir lingvisting konstrukcijq naudojamus klausiamuosius sakinius, modalum4 ir sqlygi5kum4

rei5kiandius ZodZius ir vertinamuosius i5sirei5kimus, darytina vienareikimi5ka i5vada, kad Teiginiais
yra perduodama Publikacijos (2) autoriaus nuomond, o ne duomenys CK 2. 24 straipsnio prasme.

Antra, paZymetin4 (tai konstatuoja ir pati Parei5keja savo Skunde (2)), jog Parei5keja yra
vieSasis asmuo (VII 14 shaipsnio 3 dalis), - politike, Lietuvos socialdemokratq partijos nar6, aktyviai
dalyvaujanti Kedainiq miestelio gyvenime ir potitineje veikloje, 2015 m. Kedainiq rajono

savivaldybes mero rinkimuose pretendavusi tapti mere, o Siuo metu dirbanti Kedainiq rajono

savivaldybes mero pavaduotoja. Taigi, Siuo atveju konstatuoj4 kad UAB ,,Rinkos aik5te",

Publikacijoje (2) paskelMama kriti5k4 nuomong apie Siuolaikiniams politikams taikomus standartus

ir Sioje Publikacijoj e (2), inter alr4 paminedama Parei5kejq elgesi s4Ziningai ir nepiktnaudZiavo teise

skleisti informacij4 bei neperZenge saviraiSkos laisves ribq, todel tokios nuomon6s i5sakymas nera ir
negali btiti pagrindas vie5osios informacijos rengejuilskleidejui tailq.ti teising atsakomybg.

Tredia Publikacijoje (2) paskelbta nuomone ir prielaidos yra pagristi, nuomon€ i5reik5ta

sqmoningai nenuslepiant ir nei5kreipiant fakq ir duomenq. Tai patvirtina ir 2016-06-03 laikra5tyje

,,Rinkos aikste" bei naujienq portale www.rinlasail$te.lt skelbtoje publikacijoje,,Meile meile. O kur
deklaracija?" paskelbtas toks Vyriausiosios Tarnybines Etikos Komisijos (toliau - VTEK) pirmininko
Romo Valentukevidiaus pasisakymas (?f. B. nurodytame straipsnyje paskelbta informacijq iskaitant
VTEK pirmininko ZodZius, iki Siol nera paneigta): ,,Tai yra akivaizdus prasilenkimas su etika. <..'>.

Tadiau tokias auk5tas pareigas uZimantys asmenys, kaip savivaldybes administracijos vadovas ir
mero pavaduotoja [kalbama apie Parei5kej4 ir Ovidijq Kadiuli], nedelsdami privalo savo bet kokius

santykius deklaruoti. Jei to nepadaro, tai galima laikyti grubiu paZeidimu."

KeWirta, Publikacijos (2) tikslas buvo atkreipti visuomenes demesi i galim4 jiems

atstovaujandiq asmenrg t. y. Ovidijaus Kadiulio ir PareiSkejos prasilenkim4 su tamybine (politiko)

etika ir galimai Siq asmenq padarytus grubius etikos paZeidimus, t. y. vie5osios informacijos

reng6jas/skleidejas veike sqZiningai ir sieke tenkinti teiset4 ir pagristq visuomenes interesq Zinoti

attuaiia informacij4. Publikacija (2)buvo paskelbta po to, kai Kedainiq rajono savivaldybes merui

Sauliui Grinkevidiui i$ejus kasmetiniq atostogrl, Parei5keja buvo laikinai paskirta eiti mero pareigas.

Sauliaus Grinkevidiaus atostogq laikotarpiu biitent Parei5keja ir Ovidijus Kadiulis Kedainiq rajono

savivaldybeje buvo asmenys, turintys teisg priimti sprendimus, galindius tureti esmines itakos
bendruomenes gyvenimui. Asmeniniai Parei5kejos ir Ovidijaus Kadiulio santykiai (kuriq PareiSkeja

savo Skunde (2) neneigia) visuomenei nebuvo deklaruoti, nors teises aktai toki4 pareigq nustato.

Taigi, Publikacijos (2) tikslas buvo ne lZeisti Parei5kejq paZeminti jos garbg ir orumq o informuoti

skaitytojus apie jiems tiesiogiai atstovaujandiq asmenq galimai daromus etikos paZeidimus.
- pintta dalis skundZiamq teiginiq nera apie Parei5kej 4.Pavyzdiiui, teiginys,,,Anksdiau politiku

biiti buvo garbe. Jie negaudavo algq, turejo bUti tiesiog nepriekai5tingi, Svariis kaip iSkrakmolyti

pirmokelio marSkinukai. Tiesq tai buvo labai labai seniai, padiose demokratijos uZuomazgose. Dabar

politikas tas, kuriam leidZiama daugiau, nei paprastam Zmogui" teiginys yra akivaizdZiai bendro
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pob[dZio vertinamasis svarsgmas apie Siuolaikiniam politikui taikomus morales ir etikos standartus,
Siuolaikinis politikas lyginamas su ankstesniqjq laikq politikais. Tokiu bDdu Publikacijos (2) autorius
i5sako kriti5k4 savo nuomong apie Siq dienq politing kulttir4 bendqja prasme, todel Sis teiginys negali
b[ti vertinamas, kaip Zeminantis Parei5kejos garbg ir orumQ. Apie Parei5kej4 Siame teiginyje nera
uZsimenama" todel nesuprantama" kodel Parei5keja Skundu (2) 5i teigini prisitaike btitent sau ir kuo
vadovaujantis tvirtin4 kad Sis teiginys neigiamai vaizduoja b0tent Parei5kej4 ir menkina pasitikejimq
ja.

Apibendrinant paai5kinimuose i5desgrtus argumentus, darytina pagrista i5vada, kad UAB
,,Rinkos aik5te", kaip vieSosios informacijos rengeja/skleidej4 veikdama s4ziningai ir
neperZengdama savirai5kos laisves ribq, siekdama atkreipti visuomenes demesi ijiems atstovaujandiq
asmenq galimai daromus grubius etikos paZeidimus, paskelbe vertinamojo pobDdZio Publikacij4 (2),
kurioje i5deste pagristai kriti5k4 nuomong, inter alia, Parei5kejos, kaip aukStas pareigas uZimandios
politikes, atZvilgiu. Vadovaujantis aukSdiau nurodytu teisiniu reguliavimu bei teismq praktika Sios
kategorijos bylose, akivaizdu, kad Siuo atveju nera pagrindo pripaZinti Parei5kejos garbes ir orumo
irlar Vt[ nuostatq paZeidimq ir nera pagrindo visuomenes informavimo priemonei taikyti teising
atsakomybg. AtsiZvelgiant i i5desgrtq, pra5o pripaZinti Parei5kejos Skundq (2) nepagristu.

I5nagrinejgs Parei5kejos Skundus (1, 2) VU nuostatq laikymosi poZiuriq Inspektorius

nustat0:
Parei5keja skundZiasi del visuomenes informavimo priemoneje paZeistos savo garbes ir orumo,

teises i privatum4 paZeidimo.
Nagrin€jant situacijos kontekst4 svarbu akcentuoti, jog nors teismq praktikoje asmenines

neturtines teises (asmens garbe ir orumas bei privatumas) yra atribotos ir ginamos kaip savarankiSkos
konkrediam asmeniui priskiriamos vertybes, jos gali biiti tarpusavyje ir susijusios: paZeidus vien4jq,
gali buti konstatuojamas ir kitos teises paZeidimas. Tiek Lietuvos Respublikos Konstitucij4 tiek
visuomends informavimo sriti reglamentuojantys teises aktai bei jq taikymas praktikoje glaudZiai
sieja asmens garbg ir orum4 su jo privadiu gyvenimu. Konstitucijos 22 straipsnyje teigiam4 kad
istatymas.ir teismas saugo, kad niekas nepatirtq savavali5ko ar neteiseto ki5imosi i Zmogaus asmenini
ir Seimynini gyvenimq kesinimosi ijo garbg ir orum4.

PaZymetina, jog Zmogaus garbe ir orumas, skleidZiant apiejiZinias, yra ginami, kai nustatoma
Siq faktq visuma: 1) Ziniq paskleidimo faktas; 2) fakas, jog paskleistos Zinios yra apie konkretq
asmeni @arei5kej4); 3) faktas, jog paskleistos Zinios neatitinka tikroves; 4) faktas, jog paskleistos
Zinios Zemina asmens garbg ir orum4.

Nuomones skleidimo atveju Zmogaus garbe ir orumas gali b[ti paZeisti, kai asmuo
apib[dinamas uZgauliai, nepadoriai, i5 jo tydiojamasi, nuomond rei5kiama nes4Ziningai. Visuomenes
informavimo istatymo 2 straipsnio 36 dalyje nustat)rta" kad nuomone - tai visuomenes informavimo
priemonese skelbiamas poZiDris, nusimanymas, nuovoka, supratimas, mintys arba komentarai apie
bendro pobudZio idejaq faktq ir duomenq, rei5kinitl ar ivykiq vertinimai, i5vados ar pastabos apie Zinias,
susijusias su tikrais ivykiais. Nuomone gali remtis faktais, pagristais argumentais ir paprastai ji yra
subjektyvi, todel jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tadiau ji turi btiti reiSkiama sqziningai ir
eti5kai, sqmoningai nenuslepiant ir neiSkreipiant faktq ir duomenq. Visuomenes informavimo istatymo
2 straipsnio 86 dalis nustato, jog ilinia-tai visuomenes informavimo priemonese skelbiamas faktas ar
tikri (teisingi) duomenys.

Teise i privataus gyvenimo neliediamum4 yra ginama, kai nustatoma Siq faktq visuma: l)
informacijos paskleidimo faktas; 2) faktas, jog paskleista informacija yra apie parei5kej4; 3) faktas,
jog paskleista informacija yra apie Zmogaus privatq gyvenimq; 4) faktas, jog informacija paskleista
be asmens sutikimo; 5) faktas, jog informacija paskleista nesant teiseto visuomenes intereso.

VII 14 straipsnio I dalyje numaqrta, kad rengiant ir platinant vie54j4 informacij4 privaloma
uztikrinti Zmogaus teisg i privataus pobiidZio informacijos apsaug4. Privataus gyvenimo samprata
atskleista VIf 2 straipsnio 45 dalyje. Nurodom4 jog privatus gyvenimas - asmeninis Zmogaus, jo
Seimos gyvenimas, gyvenamoji aplink4 kuri4 sudaro fizinio asmens gyvenamoji patafpa"-jai
priklausanti privati teritorija ir kitos privadios patalpos, kurias fizinis ur-uo naudoja *uo ikin"i,
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komercinei ar profesinei veiklai, taip pat fizinio asmens psichine ir fizine neliediamybe, garbe ir
reputacij4 slapti asmeniniai faktai, fizinio asmens fotonuotraukos ar kiti atvaizdai, informacija apie

fizinio asmens sveikatq privatus susira5inejimas ar kitoks rySio palaikymas, fizinio asmens paZiiiros,

lsitikinimai, iprodiai ir kiti duomenys, kuriuos galima naudoti tik jam sutikus. Paminetina" jog VI[ 2
straipsnio 45 dalyje nera pateiktas baigtinis s4ra5as duomenq, kurie laikytini privataus pobiidZio

informacija. Todel kiekvienu individualiu atveju btitina vertinti, ar tam tikra informacij4 atsiZvelgiant

! jos turini, laikytina privadia (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau - LVAT) 2012-09-

I0 nutartis byloje Nr. A-525-1460/2012).
Taip pat Parei5kejos skundq kontekste paZymetina" kad d€l informacijos paskleidimo biido,

ypad kai tikrasis informacijos turinys - siekiamas perduoti prane5imas - tampa ai5kus tik vertinant
jos visumq kontekst4 ir pana5ias aptinkybes, ne visais atvejais imanoma atriboti teiginius, kurie
paheidiia asmens garbg ir orum4, nuo teiginiq, kuriais paLeidLiamas asmens privatumas. Tokie

teiginiai gali sutapti. Taigi nagrinejamu atveju svarbus ne tik gindo informacijos turinys, bet ir jos

forma, tonas, emocine funkcij4 praneSimas, kuri siekta komunikuoti.
PaZymetina, jog siekiant nustalrti nagrinejamu atveju taikytinos asmens privadios

informacijos apsaugos apimti, pirmiausia b0tina nustat5rti to asmens statusE. VIf 2 shaipsnio 75 dalyje

numatSrta, jog vie5asis asmuo - valstybes politikas, teisejas, valstybes ar savivaldybes pareigiinas,

potitines partijos ir (ar) asociacijos vadovas, kuris del einamq pareigq arba savo darbo pobiidZio

nuolat dalyvauja valstybineje ar visuomenineje veikloje, arba kitas fizinis asmuo, jeigu jis turi vieSojo

administravimo lgaliojimus ar administruoja vieSqjtl paslaugq teikim4 arba jeigu jo nuolatine veikla

turi reiklmes viesiesiems reikalams. Nagrinejant Sios konkredios situacijos kontekst4 svarbu

paZymeti, kad Parei5kej a ex fficio yra vie5asis asmuo. Parei5keja yra politike, socialdemokratq

partijos nare, dabartine Kedainiq rajono savivaldybes mero pavaduotoja. Siq aplinkybg pazymi ir
uiruo111"n"s informavimo priemone savo paai5kinimuose, su tuo sutinka ir PareiSkeja Skunduose (1,

2). LAT jurisprudencijoje akcentuojama, kad vie5ieji asmenys pagal itvirtint4 istatymo nuostat4 ir
teismq piaktik4 nesinaudoja vienoda teisine paZeistq teisiq gynyba (LAT 201l-03-07 nutartis byloje

Nr.3K-3-97/201 t).
Del Pubtikacijoje ,,Dvigubas ,,O" (Dvigubas valdiios ,,O") (,,Rinlas ailcite",

www. r i nko s ail<s t e. I t 2 0 I 6 - 0 5 - 3 I ) p as ke I b t o s info rmac ii o s

Vertinant bendr4 Publikacijos (1) kontekstq teiginiuose: ,,Dvigubas ,,Oo'; ,,Kddainiq rajono

savivaldybes mero pavaduotoj4 O. Urbonieng ir administracijos direktoriq O. Kadiuli galima

pasveikinti darbo ka-binetuose atradus meilg. ,,Rinkos aik5te* Saltiniq teigimu, pora jau kuri laik4

gyu"nu kartu, tuo tarpu praejus! penktadieni Vilniuje vykusiuose ,,Sidabrines gerv6s"

ipdovano;imuose jie dalyvavo kaip por4 ir fotografrl buvo uZfiksuoti susikibq uZ rankq-";,,Kedainiq

*lono savivaldybes kab-inetuose verda ne tik politines intrigos - dia neapsieinama ir be romantiskq

jausmq. Daugial nei pusmetijausmus nuo visuomenes slepg savivaldybes administracijos direktorius

bvidijus Ka&ufis ir mero Sauliaus Grinkevidiaus pavaduotoja Olga Urboniene galiausiai norom ar

nenorom iSsidave - vie5oje vietoje pastebeti romantiSkai susikibg uZ rankq."; ,Nors dar neai5ku, ar

savivaldybes administraJijos direftorius Ovidijus Kadiulis pasipir5o mero pavaduotojai Olgai

Urbonienei, tadiau sveikiname i5 anksto..." pateikta naujo pobiidZio informacija - Zinia' jog
parei5keja ir O. Kadiulis yra pora (turi romantiSkq santykiq). Toki4 iSvad4 Inspektorius daro

atsiZvelgdamas ! tai, jog kaip ir pats vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) nurode

paai5kiriimuose, iokia Zinia apia pareiskejos privatq gyvenim4 nebuvo skelbta prie5 tai; Pareiskeja

bei O. Kadiulis nera deklaravg Siq umrniniq santykiq, vie5umoje nera prasirodg susikibq uZ rankq ir

pan. paminetina kad Inspektoriui nevertina" ar tokie santykiai apskritai egzistuoja" tadiau sutinka su

vie5osios informacijos rengejo (skleidejo) pozicij4 jog skelbti tokio pobiidZio informacrje yra faktinis

pagrindas - Parei5kejos ir O. Kadiulio fotonuotrauka ,,sidabrines gervds" apdovanojimuose.

SusipaZinus sri paskleisq Ziniq tikslu, pobiidZiu ir forma, nesutiktina su Parei5kejos i5salgrta

pozicija, jbg mineta Linia paieidLia jos garbg ir orumq, privatum4. Teismq praktikoje, vertinant

saviraiSkos laisves ribojimo pagristumq t. y. vertinan! kokia turetq b[ti nustatoma savirai5kos laisves

ir kitq teisi5kai reik5mingq ii saugomq geriq pusiausvyra, ir sprendZian! ar savirai5kos laisves

ribojimq nuleme demokratineje visuomeneJe buvgs,,primygtinis socialinis poreikis", atsiZvelgiama i
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informacijos (nuomones) skleidimo form4 @tid4), jos turini, bendr4 informacijos ar nuomonds
pateikimo kontekst4 ir jos skteidimo tikstq @Zff 1996-09-23 sprendimas Jersild priei Danijq).
Kiekvienu atveju, svarbu ivertini pamatiniZiniasklaidos vaidmeni visuomeneje bei poreikiuZtikrinti
i5skirting saviraiSkos laisves apsaugq, nes nepagristas ribojimas neleistq uZtikrinti Ziniasklaidos, kaip
,,vieSojo sarginio Suns" vaidmens (EZTT sprendimai bylose: 1994-09-24 Jersild priei Danijq; 2012-
02-07 Axel Springer priei Vokietijos Federacing RespublikQ.

Zurnalistq savirai5kos laisve gali apimti tam tikr4 perdejim4 ar provokacijq bei
hiperbolizavim4 @ZTT 2005-02-15 sprendimas Steel and Morris prieS Jungting Karatystg). Perdeta
ar provokuojanti informacija gali b0ti skleidZiama tik tokiu atveju, kai tokia informacija i5 esmes
nepaLeidLia asmens teisiq ir kai vieSosios informacijos rengejas tokios informacijos skelbimu siekia
teisetq ir pagristq tikstq. Tad ir Siuo atveju privalu apibreZti ir ivertinti pagrindini Sios informacijos
tikslq kitaip tariant, svarbu i5siai5kinti, ko sieke vieSosios informacijos rengejas (skleidejas)
konkredios informacijos paskelbimu: bendrai aptarti ivyki, situacij4 ar pakenkti, sumenkinti asmens,
apie kuri skleidZiama informacij4 teises ir teisetus interesus. [5 viso Publikacijos (l) konteksto,
antra5tes ir pan., negalima vienareik5mi5kai teigti, kad UAB ,,Rinkos aik5te" tikslas buvo pakenkti,
sumenkinti Parei5kejos interesus. PaZymetina, jog visoje Publikacijoje (l) nera vartojamq
iZeidZiandiq komentary, remiamasi viesai daryta fotonuotrauk4 aptariamas vieSas renginys,
nesiekiama Parei5kej4 pavaizduoti neigiamai, apra5oma romanti5kq santykiq darbe nauda ir pan.

SprendZiant, ar buvo paZeistas asmens privatumas, neturi reik5mes, ar apie ji paskleisti teiginiai
yra teisingi, tiksltis, svarbu yra tai, kad jie yra apie Zmogaus asmenini ir jo Seimos gyvenim4.
Nagrinejamu atveju informacija apie Parei5kejos laisvalaiki, gyvenimo b{idq santykius su asmenimis
yra jos privataus gyvenimo dalis, todel toki4 informacij4 galima rinkti ir skelbti tik jai sutikus,
iSskyrus tam tikras i5imtis, numat5rtas VII 14 straipsnio 3 dalyje. Kaip jau aptarta,, Parei5keja yra
vieSasis asmuo, tad remiantis VIf 14 straipsnio 3 dalimi, skleisti informacij4 apie jos privatq
gyvenim4 galima tik tuo atveju, jei ji atskleidZia visuomening reikSmg turindias aplinkybes, ar
Parei5kejos asmenines savybes. SusipaZinus su Publikacijos (l) turiniu bei kontekstu ai5ku, kad joje
apra5oma dviejq asmenq galimi romantiSki santykiai, jq privatus gyvenimas. AtsiZvelgiant itai, kad
abu minimi asmenys yra politikai (vie5ieji asmenys), kurie turi galimybg priimti visuomenei
(Kedainiq rajono savivaldybes Zmonems) svarbius sprendimus, jq santykiai gali daryti !tak4
priimamiems sprendimams, egzistuoja pagristas visuomenes interesas Zinoti jq privataus gyvenimo
detales. Paminetina ir tai, kad Sie asmenys uZima auk5tus postus Kedainiq rajono savivaldybej e, t.y.
mero pavaduotoja ir administracijos direktorius. Pritartina ir vie5osios informacijos rengejo
(skleidejo) paai5kinimuose nurodomam argumentui, kad politikai turi lstatymq numatyt4 pareiga
vie5ai skelbti informacij4 apie savo Seiming padeti, o visuomene turi pagrist4 teisg tai Zinoti.

[vertings pirmiau nurodytas aplinkybes ir motyvus Inspektorius daro iSvad4, jog vie5osios
informacijos rengejas (skleidejas), Publikacijoje (l) paskleidgs teiginius ,,Dvigubas ,,O"f ,,Kedainiq
rajono savivaldybes mero pavaduotoj4 O. Urbonieng ir administracijos direktoriq O. Kadiul! galima
pasveikinti darbo kabinetuose atradus meilg. ,,Rinkos aik5te" Saltiniq teigimu, pora jau turi taik4
gyvena kartq tuo tarpu praejusi penktadieni Vilniuje vykusiuose ,,sidabrines gerves.;
apdovanojimuose jie dalyvavo kaip pora, ir fotografitr buvo uZfiksuoti susikibg uZ rankq."; ,,KEdainiq
rajono savivaldybes kabinetuose verda ne tik politines intrigos - dia neapsieinama ir be romantiskq
jaulmq. Daugiau nei pusmetijausmus nuo visuomenes slepg savivaldybesadministracijos direktorius
Ovidijus Kadiulis ir mero Sauliaus Grinkevidiaus pavaduotoja Olga Urboniene galiausiai norom ar
nenorom i5sidave - vie5oje vietoje pastebeti romanti5kai susikibg uZ rankq."; ,,Nors dar neaisku, ar
savivaldybes administracijos direktorius Ovidijus Kadiulis pasipir5o mero pavaduotojai Olgai
Urbonienei, tadiau sveikiname i5 anksto...", neturdjo tikslo Zeminti Pareiskejos garbes i. o*rio,
skelbe informacij4 kuri atskleidZia visuomening reik5mg turindias aplinkybes apie viesqi! asmen!,
todel nepaZeide Parei5kejos privatumo, garbes ir orumo.

Taip pat Parei5keja Skunde (l) praSo paneigti tikroves neatitinkandi4 informacija. V\ aa
straipsnio I dalyje numat5rto visuomenes informavimo priemoniq pareig4 paneigti paskelbta tikroves
neatitinkandiQ informacijq kuri Zemina fizinio asmens garbg ir o.u-a. AtsDvelgiant i tai, jog
paskelbta informacija neLeidliaParei5kejos garbes ir orumo, Sis praSymas negali butitenkina.as. 

-
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Del Pubtikacijoje ,,Kaip WEK meilLje sqZinis ieila" (,,Rinlas aikirc", www.rinkosail<ste.lt

2 0 I 6-06- I 8) paske lbtos informacij os
Vertinant Parei5kejos Skunde (2) pateiktus teiginius ,,Ar saldZioji porele pasinaudos VTEK

patarimu - sunku nuspeti. Gal ne veltui apie s4Zines reikalus ne su O. Urboniene, o su jos mylimuoju

kalb6jo"; ,,Kaip VTEK meileje s4Zines ieSko"; ,,,{nksdiau politiku btiti buvo garbe. Jie negaudavo

algq,lurejo bUti tiesiog nepriekai5tingi, 5var0s kaip i5krakmolyti pirmokelio mar5kinukai. Tiesq tai

buvo labai labai seniai, padiose demokratijos uZuomazgose. Dabar politikas yra tas, kuriam leidZiama

daugiau, nei paprastam Zmogui" Publikacijos (2) kontekste, i5 juose vartojamq fraziq: ,,gal ne veltui";

,,sunku nusp6ti*; ,,ties4 tai'o ir pan., svarstymo, dalies jq pateikimo klausimo forma Inspektorius daro

i5vadq kad Sie teiginiai yra Publikacijos (2) autoriaus subjektyvi nuomon6, vertinimas, padarytos

i5vados. Kaip jau mineta, i$sakant nuomong asmens garbe ir orumas gali b0ti paZeisti tik tuo atveju,

jeigu toks savirai5kos b[das yra nes4Ziningas, neeti5kas ir neturijokio objektyvaus pagrindo.

Teiginiuose ,,Ar saldZioji porele pasinaudos VTEK patarimu - sunku nuspeti. Gal ne veltui apie

s4Zines ,"ikulur ne su O. Urboniene, o su jos mylimuoju kalbejo"; ,,Kaip VTEK meileje s4Zines

ieiko* pateikta Publikacijos (2) autoriaus nuomon6, abejones susijusios su ivykiais, turindiais faktini
pagrindq t. y. galimus sintykius tarp Parei5kejos ir Ovidijaus Kadiulio, kuriuos galimaijie privalo

ieltaruoti VTEK, tadiau to nepadare (nedare). Teiginys ,,Kaip VTEK meileje s4Zines ie5ko" yra

Publikacijos (2) antra$te, kuria bendrai apibendrinama Pubfikacijos (2) tema. Siame teiginyje
parei5keja neminima. Siuo atveju nera pagrindo pripaZinti, kad toks faktini pagrindq turintis biidas

yra neeti5kas, ar nes4Ziningas. Teiginys ,,Anksdiau politiku bflti buvo garbe. Jie negaudavo algq

iurejo bflti tiesiog nepriekaistingi, Svariis kaip iSkrakmolyti pirmokelio mar5kinukai. Tiesa, tai buvo

labai labai seniai, pudior" demokratijos uZuomazgose. Dabar politikas yra tas, kuriam leidZiama

daugiau, nei papraitam Zmogui" yra bendro pobiidZio Publikacijos (2) autoriaus vertinimas apie

ankitesnius laikus, kuris iS esmes nurodo apie visq politikq (vartojama daugiskaita) ankstesng elgsen4

ir dabartinio ,,politiko" skirtum4. Taip pat padioje Publikacijoje (2) kalbama ne tik apie Pareiskej4

(2), o ir apie kita politik4 - O. Kadiul!. Taigi Siuo atveju, negalima sutikti su Parei5kejos iSsakyta

iozicija, jog visi ieiginiai yra b[tent apie Parei5kejq bei jie Zemina jos garbg ir orumq LeidZia

privatum4.' 
Sprind1iant klausimq ar paskleista informacija pripaZintina Zeminandia Parei5kejos garbg ir

orumq privatum4, informacija vertintina ne tik kaip Zodis (LodLit4junginys) bendrine prasme;

teisiniam informacijos kvalifikavimui svarbi tekstine konstrukcij4 duomenq sisteminimo ir destymo

b[dai, loginiai duomenq s4sajumo aspektai. Tiriant ir vertinant informacijq biitina atsiZvelgti

aplinkybi[ visetq paskliistq ieiginiq kontekst4 jq formuluotes. Turi biiti analizuojamas visas

kontekstas, o ne atskiri (gindijami) sakiniai. Vertindamas Publikacijos (2) teiginius: ,,Kiektos s4Zines

gali tureti moteris, kuri'galimai neai5kiomis aplinkybOmis turejo romanti5kus santykius su kunigu-..

Feje, jis del moters ir kunigystes i5siZadejo, bet taip ir liko ant ledo... Tai kur dia tas s4moningumas,

tui ta sq2ine, apie kuri4 taip garsiai kalbapati O. Urboniene ir kitiems bando tq sqzing ipir5ti? ',Elgtis
reikia pagat sqzing", - kuZkJda pamokslavo O. Urboniene. Tiesa, Zvelgiant retrospektyviai, Sie jos

ZodLiai atrodo mait4 mahiausiai juokingai, o Zvelgiant realiai - kaip apgailetinas melas, kuriuo

galimai bandoma dangstyti savo padios morales spragas."; ,,<...> jeigu vel atsiras tokitg kurie sakys

neva koks dia kieno.Jikulur, tai atsakymas bus pip.asttt -jeigu jums tinkq kad antra pagal svarb4

rajone moteris nejaudia jokiq ribq ir jai nieko nerei5kia tureti romanti5kus santykius su kunigu, tai

nJtu.it" teises skqstis O6t ntotiqlus tcamuojandiq problemq"; ,,Kai eiline moteris uZ santykius su

kunigu gali tiketis artimqjq ii visuomenes pasmerkimo, O. Urboniene lieka neliediama'

Nesmerkiama... Inspektorius-daro isvadq kad SiaiJteiginiais yra paskleista nauja privataus pobiidzio

informacija apie paiei5kej+ jogji turejo iomanti5kus santykius su kunigu, o skait)rtojams suteikiamas

akivaizdus pagrindas *ilyti tuO furristeia atliko moralei ir paprotinems norrnoms prie5taraujandius

veiksmus. fonu budu viesosios informacijos rengejas (skleidejas) paskleide naujo pobtidZio

informacijq (Ziniq) apie O. Urbonieng, suponuojandi4jos kaip netinkamai besielgiandios, nemoralios

moters ivaizdi. vertinant vI[ normq kontlkste,-akivaizdu, kad 5i nauja privataus poblidZio Zinia apie

Parei5kej4 padeidlia Parei5kejos privatumq garbg ir orum4'
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EZTT, aiSkindamas Zmogaus teisiq ir pagrindiniq laisviq aps:rugos konvencijos l0 straipsnio,
itvirtinandio teise i savirai5kos laisvg, apimandi4 tiek asmens teisg skleisti informacijq tiek
visuomenes teisg jq gauti, turini, yra nurodgs, kad teise skleisti informacij4 ir idejas apima ne tik teisg
skleisti neutrali4 informacij4 ir idejas, kurios yra palankios ir neiZeidZiandios, bet ir informacijq kuri
yra Sokiruojanti, erzinanti ar trikdanti visuomeng ar jos dali. Toks Sios teises norrnos turinio
ai5kinimas yra pliuralizmo, toleranc[jos, abipusio pakantumo ir pladiq paZitirq, be kuriq neimanoma
demokratine visuomene, formavimosi prielaida. Kaip ir dauguma konvencijose itvirtinq garantijq,
savirai5kos laisve nera absoliuti, ja besinaudojantys asmenys (tiek Zurnalistai, tiek kiti asmenys)
privalo elgtis sqZiningai ,,informacijos adresato" atZvilgiu, siekti pateikti tiksli4 ir patikim4
informacijq taikytis etikos nonnq (EZff sprendimai bylose: 1998-08-25 Hertel priei Sveicariq;
2005-02-15 Steel and Morcis priei Jungting Karalystg; 2008-07-29 Flw v. Moldovq (No. 6). lS
ELTT pletojamos jurisprudencijos mat5rti, kad demokratineje visuomeneje leistinos kritikos ribos,
netgi diskutuojant svarbiais bendrojo intereso klausimaiq priklauso nuo poreikio gerbti kitq asmenq
reputacij4 ir teises, vengiant iZeidZiandiq formuluodiq (EZn sprendimas bytoje 2000-06-27
Constant ine scu v. Rumunia).

Kaip jau mineta, perdeta ar provokuojanti informacija gali buti skleidZiama tik tokiu atveju, kai
tokia informacija i5 esmes nepa1eidlia asmens teisiq ir kai vie5osios informacijos rengejas tokios
informacijos skelbimu siekia teisetq ir pagristq tikslq. Tai rei5kia, kad, siekiant tinkamai informuoti
visuomeng, prioritetas turi bUti teikiamas asmens teisiq ir teisetq interesq apsaugai ir teise !
savirai5kos laisvg turi btiti igyvendinama, laikantis teises aktuose nustab/tq apribojimq. Siuo atveju,
vie5osios informacijos rengejas (skleid6jas) paai5kinimuose nurodo, kad Publikacijos (2) tikslas -
atkreipti visuomenes demesi i galim4 jiems atstovaujandiq asmenq, t. y. Ovidijaus Kadiulio ir
Parei5kejos prasilenkim4 su tarnybine etika ir galimai Siq asmenq padarytus grubius etikos
paZeidimus. Inspektorius i5 dalies sutinka su Sia pozicija, tadiau atkreipia demesi I tai, kad antrojoje
Publikacijos (2) dalyje (gindijamuose teiginiuose) Publikacijos tikslas tampa informuoti visuomeng
apie Parei5kejos, galimai turindios romanti5kus santykius su kunigu, moralg, jos s4Zing, morales
spragas. Toki4 iSvad4 lnspektorius daro atsiZvelgdamas i tai, jog skundZiamos Publikacijos (2)
gindijamuose teiginiuose kalbama tik apie Parei5kejq, apie jos amorali4 elgsen4; nekeliamas O.
Kadiulio ar kitq politikq morales, sqZines klausimas, jie nevadinami melagiais, amoraliais ir pan.

Taip pat vertinant paskleist4 informacijq butina apibreZti jos pateikimo biidq formE. Siuo
atveju Publikacijoje (2) nurodom4 kad Parei5keja nera smerkiamauLsantykius su kunigu, jos ZodZiai
yra ,,apgailetinas melas", nurodoma, kad Parei5keja ,,dangsto savo padios morales spragas", jog
Parei5keja,,nejaudia jokiq ribq ir jai nieko nereiSkia tureti romanti5kus santykius su kunigu" ir pan.
Akivaizdu, kad tokios skleidZiamos informacijos tikslas Parei5kej4 parodyti kaip amoriliai
besielgiandi4 moteri, formuoti neigiam4 jos ivaizdi bei sumaZinti pasitikejim4 ja kaip politike ar
Zmogumi.

Atkreiptinas demesys, kad Zinia apie netinkamg asmens elgesi yra Zeminandio pobudZio, kai
kiekviename gindo objektu esandiame teiginyje yra duomenys, kurie teises, morales ar kitq
visuomeneje pripaZintq nonnq ir priimtinq elgesio taisykliq poZitiriu rodo esant nepriimtinq
netoleruotinq asmens elgesiarji vaizduoja kitokiu neigiamu aspektu (I-,lT 2001-I I-26 nutartis bylole
Nr. 3K-3-2lI/2001). Siuo atveju aiSku, kad romanti5ki santykiai su kunigu yra visuomineje
smerktinas elgesys, kuris moralds, visuomeneje pripaZintq normq poZinriu rodo netoleruotin4
PareiSkejos elgesi, j4 vaizduoja neigiamai kaip moteri ar politikg, neturindi4 moral€s, nesqzining4 ii
pan.

VII 14 straipsnio 3 dalyje numat5rt4 jog bfitina sElyga informacijai apie vie5ojo asmens privatq
gyvenim4 paskelbti be jo sutikimo - teisetas ir pagrlstas visuomenes interesas zinoti toki4
informacij4. Skelbiant privataus pobiidZio informacij% turi biiti realus socialinis interesas Zinoti tam
tikro asmens privataus gyvenimo faktus (EZTT 2004-05-t8 sprendimas bytoje Editions plon priei
Prancilzijq; 2004-06-24 sprendimas byloje Von Hannover priei Vokietijq). Nagrinejamu aweju apie
Parei5kej4 paskelbta informacija neatskleide jokiq visuomeni5kai svarbiq apiint ybi.l, visuomenei

lebuvo jokios butinybes Zinoti, su kuo galimai bendrauja Parei5keja (tai nesusijg su darbinemis
funkcijomis). Visuomenes intereso Zinoti tam tikr4 informacij4 apie kit4 asmen! n"gutirnu sutapatinti
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su visuomenes interesu patenkinti smalsumq ar pritraukti skaigrtojq demesitam, kad biitq patenkintas

vie5osios informacijos rengejo (skleidejo) komercinis interesas. Informaciios apie asmens privatq
gyvenimq paskelbimas tam, kad publikacrja igytrl sensacing4 atspalvi, negali b[ti kvalifikuojamas
kaip teiseto ir pagristo visuomenes intereso patenkinimas (I-tlT 2008-01-02 nutartis byloje Nr. 3K-7-

2/2008). Del to gindo atveju prioritetas turi bflti teikiamas PareiSkejos teisei i privatq gyvenimq o ne

vie5osios informacijos rengejo (skleidejo) laisvei skleisti informacij4 arba visuomenes teisei Zinoti.

Nors sprendLiant" ar buvo paZeistas asmens privatumas, neturi reik5mes, ar apie ji paskleisti

teiginiai yra teisingi, tadiau Siuo atveju taip pat sprendZiam4 ar buvo paZeista Parei5kejos garbe ir
orumas. UAB ,,Rinkos aik5te" paai5kinimuose nepateike jokitl duomenq, pagrindZiandiq teiginiq
(apie Parei5kejos romanti5kus santykius su kunigu) teisingum4. Paminetina, kad informacijos

skleidimas neturint jokio faktinio pagrindo, Siuo atveju, laikytinas nes4Ziningu teises skleisti

informacij4 lgyvendinimu ir piktnaudZiavimu vieSosios informacijos rengejo (skleidejo)

galimybemis. Gandq (t. y. nepatikrintos, nepatikimos informacijos) apie asmeni skleidimas yra

nesuderinamas su raZiningu ir garbingu visuomenes informavimu. Ziniq skelbimas turi biiti
grindZiamas tiesa" kuri4 garantuoja atitinkamos patikinimo bei irodymo priemones, Ziniq pateikimo,

aprasymo bei atpasakojimo ne5ali5kumas. Gandai neturi biiti painiojami su Ziniomis (Europos

Tarybos Parlamentines Asamblejos rezoliucijos Nr. 1003 (/993) ddl iurnalistikos etikas, kuriai
pritard Lietuvos Respublilas Seimas i,995 m. rugseio 26 d. nutarimu Nr. I-1046, 4 p.).

PaLymetina, kad LVAT yra nurodgs, kad tikroves neatitinkandios bei garbq ir orum4

Zeminandios informacijos atskleidimas apie vies4ii asmeni taip pat gali bUti pagristai ribojamas

(LVAT 201 l-12-08 nutartis byloje Nr. A662-3299/201 l). Vie5asis asmuo taip pat turi teisg i garbes ir
orumo gynim4. Pasiremiant tik anoniminiq Saltiniq suteikta ar nepatvirtinta informacija galima

sukompiomituoti bet kuri politikq teisejq valstybes tarnautoj4 ir taip sugriauti jo karjer4. Vie5asis

asmuo kaip ir visi kiti asmenys turi teisg, kad visuomenes nuomone apie ji bUtq formuojama

s4Ziningai, o ne remiantis gandais ar anonimq apkalbomis. Konkrediu atveju, lnspeklorius negali

uirtinti iS kur viesosios informacijos rengejas (skleidejas) gavo toki4 informacijq negali isitikinti, ar

ji buvo tikrinam4 ar atliktas protingq pastangq reikalaujantis tyrimas ir pan. Nepateikgs jokiq

iuor"nq, irodandiq skelbiamq teiginiq teisingum4, vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) turi

prisiimti'vis4 atsakomybE ui skelbiam4 tikroves neatitinkandi4 informaciiq net jei kalbama apie

vie54jiasmeni.-AtsiZveigiant 
i minetus argumentus Skundo (2) teiginiai ,,Kiek tos s4Zines gali tureti moteris,

kuri galimai neai5kiomis aplinkybemis turejo romantiSkus santykius su kunigu... Beje, jis del moters

ir kuiigystes i5sifudejo, bit taip ir liko ant ledo... Tai kur dia tas s4moningumas, kyr ta qZine, apie

kuria tiip garsiai kalba pati O. Urboniene ir kitiems bando tq sqlinE ipir5ti? ,,Elgtis reikia pagal

s4Zing", - tiuZt uOu pamokslavo O. Urboniene. Tiesa, Zvelgiant retrospektyviai, Sie jos Lod7,iai atrodo

maZq'maZiausiai juokingai, o Zvelgiant realiai - kaip apgailetinas melas, kuriuo galimai bandoma

Oangstyti ,uuo pulior.*ul"r spragis."; ,,<...> jeigu vel atsiras tokiq, kurie sakys neva koks dia kieno

reikilas, tai atsakymas bus pupruitur - jeigu jums tink4 kad antra pagal svarbq rajone moteris

nejaudia jokiq ribq ir jai nieko nerei5kia tureti romantiSkus santykius su kunigu, 
-tai 

neturite teises

sk"qstis aef f.itof.iqjus Lamuojandiq problemq";,,Kai eiline moteris uZ santykius su kunigu gali tiketis

artimqiq ir visuornenes pasmerkimo, O. Urboniene lieka neliediama. Nesmerkiama." neatitinka VI[
kelianiq reikalavimq ir paieidiia Parei5kejos (vie5ojo asmens) garbq ir orum4 ryIl 19 straipsnio 2

dalis) bei privatum4 ryIl 14 straipsnio I ir 2 dalis).

Vadovaudamasis Vq 50 straipsnio I dalies 1, 2 punktais, 3 dalies I punktu, 16 dalimi

inspektorius

nusprende:
l. piipaZinti pareiskejos O. Urbonienes skundq del publikacijoje_ ,pvigubas ,,O"

(,,Dvigubas valdZios.O") l,,itinkos aik5te", www.rinkosaikste.lt 2016-05-31) paskelbtos

informacij os nepagristu.
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2. Pripalinti Parei5kejos O. Urbonienes skund4 del publikacijoje,,Kaip VTEK meileje
sqlin€s ieSko" (,,Rinkos aik5t€*, www.rinkosaikste.k,201646-18) paskelbtos informacijos i5 dalies
pagristu.

3. f speti vie5osios informacijos rengejq (sklerdejq) UAB .Rinkos aik5te" del VII 14
staipsnio I ir 2 dalies, 19 $raipsnio 2 dalies paZeidimo paskelbiant publikac[iq,Jfuip VTEK meileje
qlin€s ie5ko" bei reikalauti pa5alinti privahrmq bei gsfte ir orumq paheidrianhius teiginius i5
www. r inleo s aik& te. I t.

4. Vie5ai paskelbti sprendim4 Zurnalisq etikos inspektoriaus tarnybos interneto
svetaineje.

Inspektoriaus sprendimai gali buti skundZiami teismui per 30 dienq nuojq paskelbimo (gavimo)
dienos.

Zurnalistq etikos inspektore
,4,-
-' -2_ GraZina Ramanauskaite-Tiumeneviene
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