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S. m. vasario 28 d. Zurnalistq etikos inspektorius gavo parei5kejq Druskininkrtr kra5to
savaitra5dio ,,Druskonis" redaktoriaus Eugenijaus Rutkausko ir savaitra5dio ,,Druskininkq
naujienos" redaktoriaus Romo Sadausko (toliau - Parei5kejai) skund4 del leidinio ,,Mano
Druskininkai". [vertings jame nurodytas aplinkybes bei pra5ymo turin[, Zurnalistq etikos
inspektorius 2013-04-02 nusprende gaut4 medLiagq perduoti dviejq institucijtl tyrimui: 1)

Konkurencijos tarybai - del galimo s4Ziningos konkurencijos laisvds paZeidimo; 2) Kultfiros
ministerijai - del galimo Visuomenes informavimo [statymo 24 straipsnio 2 dalies paZeidimo.

Parei5kejai 2013-04-18 Zurnalistq etikos inspektoriui pateike patikslint4 skundq del galimo
Visuomenes informavimo [statymo 22 straipsnio 6 dalies (numatandios, jog valstybes ir
savivaldybiq institucijos bei [staigos (i5skyrus mokslo ir mokymo [staigas), bankai, politines
partijos negali buti vie5osios informacijos rengejais ir (ar) jq dalyviais, bet gali leisti neperiodinius
informacinio pobfidZio leidinius, tureti informacines visuomenes informavimo priemones, skirtas
visuomenei informuoti apie savo veiklq jeigu [statymq nenustatyta kitaip) paZeidimo, 2013-05-13 ji
papilde del galimo Visuomenes informavimo [statymo 22 straipsnio 8 dalies 1 punkto (numatandio,
kad vie5osios informacijos rengejai skleisdami informacij4 visuomenei, neturi i5kraipyti teisingos,
nesali5kos informacijos bei nuomoniq ir panaudoti tai savanaudi5kiems tikslams; vie5oji
informacija yra nesuderinama su Zurnalistinemis kampanijomis, rengiamomis pagal i5ankstinius
nusistatymus ar tenkinant grupinius, politinius interesus) paZeidimo.

Del galimo Visuomenes informavimo [statymo 22 straipsnio 6 dalies paZeidimo PareiSkejai
nurodd, kad Druskininkq savivaldybe, prisidengdama jai pavaldLia [staiga - Druskininkq Svietimo
centru, biudZeto le5omis leidLia ir nemokamai platina periodini leidin[,,Mano Druskininkai", kurio
tiraLas yra gerokai didesnis uZ abiejrl nepriklausomq Druskininkq laikra5diq tiraZus (,,Mano
Druskininkai" - 8400 egz., ,,Druskonis" - 5000 egz., ,,Druskininkq naujienos" - 1450 egz.).
Leidiniui ,,Mano Druskininkai" Druskininkq Svietimo centre buvo isteigti keturi etatai, kurie
i5laikorni Druskininkq savivaldybes, pastarosios sprendimu Sis leidinys spausdina ir nemokam4
reklam4. Pasak Parei5kejq, Druskininkq savivaldybe informacij4 susijusi4 su jos veikla, anksdiau
spausdindavo nepriklausomuose laikra5diuose. Kadangi savivaldybes vadovai nuolat reikidavo
nepasitenkinim4 publikacijomis apie kritikuojam4 valdZios veikl4 mero R. Malinausko iniciatyva
2011 m. nusprgsta leist[ leidin[ ,,Mano Druskininkai", oficialiu leideju paskelbus savivaldybes
biudZetinq [staig4 Druskininkq Svietimo centr4 kurio pagrindine funkcija yra rupintis suaugusiqjq
mokymu ir kvalifikacijos kelimu. Nuo 2013-01-01 ,,Mano Druskininkai" leidLiamas kart4 per
savaitg - ketvirtadieniais. Jo i5laidos itin dideles: 1) spalvotas leidinys spausdinamas ant blizgaus
kreidinio popieriaus - vieno numerio spausdinimo kaina siekia apie 4000 litq; 2) [ pa5to deZutes
i5ne5ioja privati spaudos platinimo tarnyba UAB ,,Drusvilma" (l egz. i5ne5iojimas - 0,16 Lt.,
tiraLas - 8400 egz., vieno numerio i5platinimas - 1344 Lt.). Anot Parei5kejq, sudejus spausdinimo,
platinimo, keturiq darbuotojq darbo uZmokest[, Druskininkq savivaldybds nemokamai platinimo
leidinio ,,Mano Druskininkai" leidyba Druskininktl biudZetui per menes[ atsieina apie 50000 litq.
Pagal asmenini mero R. Malinausko reikalavim4 - susitarime su miesto autobusq parkq valdandia
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UAB ,,Kautra", leidinys nuo 2012 m. spalio menesio nemokamai platinamas miesto autobusuose. I
Druskininkq savivaldybes kaimiSkas vietoves leidin[ i5veZioja Druskininkq Svietimo centrui
priklausantys geltoniej i autobusiukai.

Parei5kejai taip pat nurode, kad dideli dal[ leidinio ,,Mano Druskininkai" turinio parengia
dvi Druskininkq savivaldybes vie5qjq rySirl specialistes, kurirl pavardes figuruoja po didZiqja
dauguma publikacijq. Vie5qjq pirkimq tarnybos duomenq bazqe paskelbta vie5ojo pirkimo
procedlrtl ataskaita, kuri akivaizdLiai patvirtina, jog [galiota organizacija, perkant paslaugq -
leidinio ,,Mano Druskininkai" spausdinimo paslaugas, yra Druskininkq savivaldybes administracija.
Sutartis su spaustuve ,,Titnagas" ddl leidinio ,,Mano Druskininkai" spausdinimo paslaugq sudaryta
dvej iems metams (nuo 20 I 3 - 02-20 iki 20 1 5 -0 4 -20).

Pasak Parei5kejq, leidinio ,,Mano Druskininkai" formatas didZi4ja dalimi yra nukopijuotas
nuo Druskininkq savaitra5dio ,,Druskonis" - tapadios informacijos pateikimo vietos, nuorodos,
nuplagijuoti prane5imai apie tam tikrus [vykius, publikuojami gyvendinimo budo publikacijos,
spausdinama televizijos programa. Siekiant finansi5kai suZlugdyti nepriklausomus Druskininkq
laikra5dius, gyventojq ir biudZetiniq [staigq skelbimai, uZuojautos spausdinamos nemokamai, o

verslo klientams taikomi labaimaLi reklamos [kainiai. Parei5kejai taip pat nurodd, kad savivaldybes
tarnautojai i vietos Zurnalistq klausimus nebeatsakineja, o savivaldybes vieSqjt1rySir1 specialistes I
Zumalistq uZduotus klausimus specialiai atsako tik po kokiq 5 dienq, formaliai remdamosi istatymu,
o Zurnalistus dominandi4tem4apra5o ir iSspausdina gerokai anksdiau savivaldybes leidinyje,,Mano
Druskininkai".

Parei5kejq teigimu, kilus skandalui del vietos biudZeto le5q neteiseto panaudojimo, isikiSus
Druskininkq savivaldybes tarybos opozicijai, Druskininkq savivaldybe skleidZia pozicij4 kad
leidinio ,,Mano Druskininkai" leidim4 remia UAB ,,Druskininkq vandentiekis", valdanti
Druskininkq vandens park4 ir kurios 100 proc. akcrjq priklauso Druskininkq savivaldybei.

Del galimo Visuomenes informavimo istatymo 22 straipsnio 8 dalies I punkto paZeidimo
PareiSkejai nurodd, kad leidinyje ,,Mano Druskininkai" spausdinama i5skirtinai vienos partijos
narius liaupsinandios publikacijos, 5i savivaldybes leidin[ panaudojant savanaudi5kiems tikslams,
kai uZ biudZeto pinigus tenkinami politiniai grupiniai interesai. Pasak Parei5kejq, leidinyje ,,Mano
Druskininkai" spausdinama i5vien Druskininkq savivaldybes valdZioje esandirl socialdemokratq
politine reklama, platDs - giriamieji interviu su vietiniais socialdemokratais, savivaldybes tarybos
nariais (,,Gydytojos reanimatologes Sird[ gaivina bendravimas ir Seima" (2013-0I-24, Nr. 14),

,,ISSrikiai tik padeda tobuldti", - [sitikinusi Vida Krisiuviene" (2013-04-25, Nr. 27), SmeiLiami
politiniai oponentai,,Galimai neblaivus tarybos narys K. Kaklys sukele avarinp situacijq'' (2013-04-
25,Nr.27).

Parei5kejai nurodd, kad publikacijoje ,,Vasaros sezonq Druskininkai pasitinka, atidarydami
naujus objektus" (2013-05-09, Nr. 29) uZsipuolamas vienas i5 konservatoriq partijos nariq, kuris
i5deste savo, kaip piliedio, Druskininkq gyventojo, nuomonQ laikraStyje ,,Druskonis". Druskininkq
valdLia pagieLingai atsikirtineja del publikacijoje visai kitame laikra5tyje. Publikacijoje ,,Vasaros
sezonq Druskininkai pasitinka, atidarydami naujus objektus" R. Malinauskas teigia: ,,Konservatoriq
paraSytq straipsniq neskaitau, tadiau informacij4 galediau pakomentuoti. Nestebina Sie jDsq
klausime i5destyti paistalai, Linant, kokios partijos atstovas kalba", ,,Konservatoriq sugebejimtl,
tvarkant Druskininkus, padarinius visi pajutome, kai jiems valdant iki 2000-rdq miestas buvo
nuvarytas I visi5k4 bankrot4 ir pelne mirusio kurorto pavadinimq. Partijos, kuriai tuo metu atstovavg
valdantieji privede Druskininkus iki bankrotines situacijos, atstovai dabar siekia bet kokios
priemon€mis juodinti savivaldybg ir menkinti atliktus ir vykdomus darbus. Artejant savivaldos
rinkimams, daugeja Druskininkq ,,gelbetojq", todel raginu druskininkiedius pabandyti [sigilinti,
atidLiau pasverti situacij4"). Kitoje tos padios dienos publikacijoje ,,Politikas turi jausti atsakomybE
uL Iai, k4 kalba" (2013-05-09, Nr. 29) Druskininkq valdZios politine propaganda liejasi toliau:
,,SuaktyvejE konservatoriq ir de5iniqjq partrjq atstovq bandymai pries artejandius savivaldos
rinkimus bet kokius priemondmis menkinti dabartiniq Druskininkq savivaldybes vadovq ir
darbuotojq pastangas, skiriamas kurorto labui, matomai ir kai kuriuose vietos laikra5diuose".
Druskininkrl savivaldybes administracijos Investicijq ir turto valdymo skyriaus vedejas A. Svirskas
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Sioje publikacijos leidlia sau vie5ai pareik5ti, ar nevertdtrl tokia persona (konservatoriq partijai
priklausandiu druskininkiediu ekonomistu, kurio publikacija buvo spausdinta laikra5tyje
,,Druskonis") susidometi atitinkamoms tarnyboms).

Parei5kejai taip pat nurode, kad Druskininkq valdLiqnepriklausomoje vietos Ziniasklaidoje
nebijandiq kritikuoti politikU ir eiliniq druskininkiediq atZvilgiu cini5ka pagieLa liejasi kiekviename
savivaldybes leidinio ,,Mano Druskininkai" numeryje. PavyzdLiui, publikacijoje ,,Opozicija
prabunda tik tarybos posedyje" (2013-01-31, Nr. 15) meras R. Malinauskas Saiposi: ,,Net ir patarle
yra tokia: tu5ti puodai - garsiai skamba". Kaip tik taip 5i4 kadencijq ir elgiasi keli musq opozicijos
nariai: uZsiimineja populizmu, negali pasigirti nei vienu apdiuopiamu darbu, net ir normaliq
pasiulymq nera pateikQ. <...>. Net neabejoju, kad gyventojai patys atsirinks, kas m[srl mieste dirba,
o kas tiesiog pliurpia".

Parei5kejai pra5o reikalauti vie5osios informacijos rengej4 ir skleidejq Druskininktl
savivaldybg, kaip savivaldybes biudZetines [staigos ,,Druskininkq Svietimo centras" steigej4
paSalinti visuomenes informavim4 reglamentuojandiq teises aktq paZeidimus ir nedelsiant nutraukti
periodinio informacijos pobDdZio savaitra5dio,,Mano Druskininkai" leidim4.

Nagrinedamas Parei5kejq skund4 Zurnalistq etikos inspektorius kreipesi I Druskininkq
savivaldybg ir Druskininkq Svietimo centrq pra5ydamas pateikti paai5kinimus del tiriamos
situacijos.

Druskininkq savivaldybes administracijos direktorius (toliau - Administracijos direktorius)
pateiktuose paaiSkinimuose nurode, kad informacin[ leidin[ ,,Mano Druskininkai" teisetai leidLia
mokymo [staiga - Druskininkq Sveitimo centras, vadovaudamasis teises aktais. Administracijos
direktorius nurodd, kad Svietimo [statymo 2 straipsnio 26 dalyje numatyta, jog Svietimo [staiga -
mokykla arba Svietimo pagalbos [staiga, to paties straipsnio l0 dalyje aplbrelta,jog mokykla - tai
juridinis asmuo, valstybes nares juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, fsteigtas Lietuvos
Respublikoje teises aktq nustatyta tvarka, kurio pagrindine veikla yra formalusis arba (ir)
neformalusis Svietimas, o 28 dalyje nurodyta, jog Svietimo pagalbos [staiga - [staiga, kurios
pagrindine veikla - Svietimo pagalbos teikimas. Pasak Administracijos direktorius, tiek mokyklos,
tiek Svietimo pagalbos [staigos vienas i5 tikslq yra ugdymas, t. y. dvasiniq, intelektiniq ir fizinirl
asmens galiq auginimas bendraujant ir mokant. Druskininkq Svietimo centro nuostatq 18 punkte
numatyta, kad pagrindine jo veiklos sritis yra Svietimas (pradinis, pagrindinis ir vidurinis). Del
i5destytq argumentq, Administracijos direktoriaus nuomone, Druskininkq Svietimo centras
priskirtinas prie mokymo [staigq.

Svietimo [statymo 43 straipsnio 10 dalies 6 punktas nustato, jog mokykla gali verstis jos

istatuose leista flkine komercine veikla, jeigu tai neprie5tarauja [statymams. Administracijos
direktoriaus nuomone, tai reiSkia, kad Svietimo istatymas mokymo istaigai leidLia vykdyti
periodiniq leidiniq leidyb4.

Administracijos direktorius paZymejo, jog Visuomenes informavimo istatymo 22 straipsnio
6 dalyje numatyta, kad mokslo ir mokymo [staigoms nera draudLiama blti vie5osios informacijos
rengejomis (,,Valstybes ir savivaldybiq institucijos bei [staigos (i5skyrus mokslo ir mokymo
[staigas), bankai, politines partijos negali buti vieSosios informacijos rengejais ir (ar) jq dalyviais,
bet gali leisti neperiodinius informacinio pobtdZio leidinius, tureti informacin6s visuomends
informavimo priemones, skirtas visuomenei informuoti apie savo veiklq jeigu [statymq nenustatyta
kitaip"). Taip pat pabreLe,jog Lietuvos nacionaline Martyno MaZvydo biblioteka 2011 m. gruodZio
men. Druskininkq Svietimo centro leidiniui ,,Mano Druskininkai" iSdave Tarptautinio standartinio
serialinio leidinio numerio (ISSN) suteikimo paZymejimq patvirtinant[, kad mokymo [staiga turi
teisE leisti minetq leidini.

Administracijos direktorius taip pat nurode, kad Lietuvos Respublikos [statymq ir teises aktq
skelbimo ir isigaliojimo [statymo 12 straipsnio 1 dalis nustato, kad savivaldybiq atstovaujamqjq ir
vykdomqiq institucijq priimti norminiai teises aktai [sigalioja kit4 dien4 po jq paskelbimo vietineje
spaudoje arba kitq dien4 po oficialaus informacinio prane5imo vietineje spaudoje ir viso norminio
teises akto paskelbimo atitinkamos savivaldybes intemeto tinklalapyje, jeigu padiuose aktuose
nenumatyta velesne jq isigaliojimo data. 2013 m. oficialDs informaciniai prane5imai apie
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Druskininkq savivaldybes institucijq priimtus norminius teises aktus yra skelbiami vietiniame
leidinyje ,,Mano Druskininkai", o norminiai teises aktai visa apimtimi skelbiami Druskininkq
savivaldybes interneto svetainej e.

Administracijos direktorius paZymejo, kad atsiZvelgiant I tai, jog leidinys ,,Mano
Druskininkai" daugiau nei 90 proc. tiraLo periodiSkai platinamas Druskininktl savivaldybes
teritorijoje ir atitinka vietines spaudos apibreZim4 siekdamas gerinti visuomends informavim4 ir
Svietim4 apie savivaldybeje priimamus sprendimus, taip [traukiant visuomenq I aktyvq dalyvavim4
savivaldybes veikloje, bei atsiZvelgdamas I tai, kad nemokamai platinamas leidinys leis pladiau
supaZindinti Druskininkq savivaldybes gyventojus sus savivaldybes priimamais sprendimais,
Druskininkq Svietimo centras 2012-12-28 raStu Nr. SR-271 ,,Del informacijos talpinimo leidinyje
,,Mano Druskininkai" pateike siulym4 kuriame nurode, kad Druskininktl Svietimo centras sillo
Druskininkq savivaldybes administracijai nemokamai spausdinti jos parengt4 informacij4. Pasak
Administracijos direktoriaus, kita informacija leidinyje spausdinama pasinaudojant vie5ai prieinama
informacija. Druskininkq savivaldybes administracija yra paraSiusi ra5ti5k4 sutikim4 del tokios
informacij os paemimo i5 savivaldybes interneto svetaines.

Druskininkq Svietimo centras pateiktuose paaiSkinimuose nurode, kad jis, leisdamas leidini
,,Mano Druskininkai", vykdo vien4 i5 centro nuostatose numatytq veiklq - laikra5diq leidyb4 ir tai
jis daro teisetai. Del Druskininkq savivaldybes parengtos informacijos talpinimo leidinyje ,,Mano
Druskininkai" Druskininkq Svietimo centras pateike tapadius argumentus kaip ir Administracijos
direktorius. Papildomai nurode, kad 2012 m., kai leidinys nebuvo periodinis, jo leidybai ir su juo
susijusioms i5laidoms buvo naudojamos Druskininkrl Svietimo centro biudZeto leSos, o nuo 2013 m.
finansavimas vykdomas UAB .,Druskininkq sveikatinimo ir poilsio centras AQUA" paramos
le5omis pagal 20 13 -02-23 pasira5ytq paramos sutart[ Nr. GPS- I 5.

Taip pat paiymetina, kad 2013-10-14 ra5tu I Zurnalistq etikos inspektoriq kreipesi
Druskininkq savivaldybes tarybos nariai Juozas Sarkus, Donatas Mizaras, Karolis Kaklys ir Juozas
Kudarauskas (toliau - Opozicijos nariai), pateikdami savo pozicijq del inspektoriaus atliekamo
tyrimo. Opozicijos nariq teigimu, jie nor[ pareik5ti savo susirupinim4 Druskininkuose kilusia gresme
laisvam LodLiui, Druskininktl savivaldybei siekiant finansi5kai suZlugdyti nepriklausomqDruskininkrl
spaud4 del kritiniq straipsniq vietos valdZios atZvilgiu.

Opozicijos nariq nuomone, Druskininkq savivaldybes vadovq iniciatyva, galimai
paLeidLiant istatymus, prisidengiant sau pavaldLia biudZetine [staiga Druskininkq Svietimo centru,
biudZeto ir savivaldybei priklausandiq [moniq le5omis leidZiamas ir nemokamai platinamas
(iSne5iojant I Druskininkq savivaldybes gyventojq pa5to deZutes, i5veZiojant po kaimi5kas
teritorijas, dalijant Druskininkq prekybos centruose) didZiulio tiralo 8500 egzemplioriq
informacinis-reklaminis savaitra5tis ,,Mano Druskininkai", kuriame nemokamai spausdinami
skelbimai ir pusveldiui - komercine reklama, tuo kryptingai siekiant, kad Druskininkuose neliktq
laisvos ir nepriklausomos spaudos. Savivaldybes nemokamai platinamas leidinys ,,Mano
Druskininkai" leidZiamas tokiu padiu periodi5kumu, kaip ir abu nepriklausomi Druskininkrl
laikra5diai ,,Druskonis" ir ,,Druskininkq naujienos" - t. y. kart4 per savaitg, ir platinamas beveik
dvigubai didesniu tiralu, nei abu Druskininkq nepriklausomi savaitra5diai ,,Druskonis" ir
,,Druskininkq naujienos" kartu sudejus. Druskininkrl savivaldybes laikra5dio ,,Mano Druskininkai",
apsimetinejandio Svietimo [staigos leidiniu, turinys akivaizdLiai parodo, kad Sis organas leidZiamas
paLeidLiant Visuomenes informavimo [statym4 grieLtar draudZiant[ savivaldybems ir jq [staigoms
tureti ir leisti savo Ziniasklaidos priemones. Druskininkq savivaldybes leidinys ,,Mano
Druskininkai" tarnauja Druskininkq valdZioje esandiq socialdemokratq savireklamai ir jos kritikq
niekinimui. NesustabdZius Sio proceso, toks ,,uZkrediamas pavyzdys" neabejotinai i5plis po kitas
Lietuvos savivaldybes. Druskininkq savivaldybe kurorto mero R. Malinausko iniciatyva leidZia ir
nemokamai gyventojams i5nesioja savaitra5t[ ,,Mano Druskininkai", tuo siekdama finansi5kai
suZlugdyti du nepriklausomus Druskininkrl savaitraSdius ,,Druskonis" ir ,,Druskininkq naujienos",
kurie spausdina argumentuotus kritinius straipsnius apie vietos valdZios darbq. Druskininkq
savivaldybes leidZiamame leidinyje ,,Mano Druskininkai" Druskininkq savivaldybes
administracijos vie5qjq ry5iq specialistes, publikuodamos jq paruo5tus straipsnius, interviu su
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Druskininkq valdLia, pagieLingai kritikuoja vietos valdZios oponentus - savivaldybes tarybos
opozicijos narius, taip pat kitus druskininkiedius, savaitra5diuose ,,Druskonis" ir ,,Druskininkq
naujienos" rei5kiandius savo kriting nuomonQ apie savivaldybes vadovq bei savivaldybes
admini stracij os veiklE

Opozicijos nariq teigimu, Visuomenes informavimo istatymo 22 straipsnio 8 dalies I ir 2
punktuose i5destyti visiems vieSosios informacijos rengejams keliami bendrieji reikalavimai, kurie
numato, kad skleisdami informacij4 visuomenei, pastarieji neturi i5kraipyti teisingos, ne5aliSkos
informacijos bei nuomoniq ir panaudoti tai savanaudi5kiems tikslams. Vie5oji informacija yra
nesuderinama su Zurnalistinemis kampanijomis, rengiamomis pagal iSankstinius nusistatymus ar
tenkinant grupinius, politinius interesus. Anot Opozicijos nariq, kiekviename Druskininkq
savivaldybes leidinio ,,Mano Druskininkai" numeryje tenkinami tik vienos politines partijos -
Druskininkq valdZioje esandios socialdemokratq partrjos politiniai interesai, kuriamas itin teigiamas
Druskininkq mero Ridardo Malinausko [vaizdis (spausdinami nuolatiniai interviu su R. Malinausku,
jo komandos nariais, kiekviename numeryje publikuojamos R. Malinausko ir jo bendraLygir4
nuotraukos, cituojami mer4 garbinantys savivaldybes uZsakymus atliekandiq verslininkq
pasisakymai ir t. t.), cini5kai tydiojamasi i5 Druskininkq valdZi4 kritikuojandiq politikq bei
Druskininkq bendruomenes nariq.

Opozicijos nariai akcentavo, kad 2013-10-10 Lietuvos Zurnalistq s4jungos Etikos komisija,
i5nagrinejusi druskininkiedio Viliaus Seme5kos skundq del neeti5ko Druskininkq savivaldybes
administracijos vie5qjq rySiq specialistes Ramunes Sestokienes, prisistatinejandios leidinio ,,Mano
Druskininkai" Zumaliste, elgesio, pripaLino,jog Lietuvos Zurnalistq sqjungos nare - korespondente
R. Sestokiene - paLeidd Lietuvos Zurnalistq ir leidejq etikos kodekso 25 straipsn!, imperatyviai
nurodant[, kad, vykdydamas savo veiklq Zurnalistas neturi prisiimti jokiq kitq [sipareigojimq,
i5skyrus profesinius isipareigojimus vie5osios informacijos rengejui. Lietuvos Zumalistq s4jungos
Etikos komisijai V. Seme5ka buvo nurodEs, kad vienais atvejais prisistatydama kaip Zurnaliste,
kitais - kaip savivaldybes darbuotoja, R. SeStokiene pateike tendencingus su V. SemeSkos

asmeniniu gyvenimu, jo praeitimi ir karjeros perspektyvomis susijusius klausimus, rinko j[
kompromituojandi4 jo garbg ir orume Zeminandi4 informacij4 ir vie5ino j4 Druskininkq
savivaldybes tinklapyje bei leidinyje ,,Mano Druskininkai". Savo sprendime Lietuvos Zurnalistrl
s4jungos Etikos komisija akcentavo, kad; ,,Zumalistas ir vieSqjt1rySiq specialistas vykdo skirtingas
misijas: pirmasis tarnauja visai visuomenei, teikdamas objektyvi4 informacij4 antrasis formuoja
visuomends nuomonQ, tarnauja partijai, savivaldybei ar kitai institucijai, reik5damas jos interesus ir
visuomet i5likdamas vienoje barikadq puseje su darbdaviu. Meginimas abejas funkcijas vykdyti
vienu metu nei3vengiamai sukelia interesq konflikt4. Bltent tai ir nutiko kolegei R. Se5tokienei,
kurios bendradarbiavimas leidinyje ,,Mano Druskininkai" i5 esmds gali buti vertinamas kaip
savivaldybes administracijoje atliekamq vieSqjt1rySiq specialistes funkcijq tqsa. Tokioje situacijoje
nepaZeisti profesines etikos norrnq, i5vengti konflikto yra ne[manoma."

Pasak Opozicijos nariq, irodymq, jog Druskininkq valdZios iniciatyva [kurtas savivaldybes
leidinys ,,Mano Druskininkai" tarnauja tik vienai partinei grupei ir yra tapqs nemokama
Druskininkq socialdemokratq propagandine maSina, apstu kiekviename Sio leidinio numeryje:

2013-09-19 leidinyje Nr. 48 iSspausdintoje publikacijoje ,,Sosnovskio bar5tis
Druskininkuose - tik kai kuriq opozicijos atstovrtr fantazija", po kuriuo pasira5yta -,,Druskininkq
savivaldybes informacija", t. y. nurodant, kad publikacij4 Druskininkq savivaldybes vadovq
nurodymu para5e savivaldybes administracijos vieSqjq ry5iq skyriaus specialistes, atvirai
tydiojamasi i5 Opozicijos nariq. Kaip raSoma Sioje publikacijoje, ,,Keturi Druskininkq savivaldybes
politinei opozicijai atstovaujantys tarybos nariai - Karolis Kaklys, Juozas Kudarauskas, Donatas
Mizarus ir Juozas Sarkus - turetq pripaZinti, kad jiems nepavyko meginimas sukurti skandal4
Sosnovskio bar5dio tema (...)". I5 tiesq opozicijai priklausantys tarybos nariai atliko savo pareigq-
informavo kurorto savivaldybq apie Druskininkq savivaldybeje pastebetus pavojingos sveikatai
piktZoles plotus. Atvykg specialistai patvirtino, kad vienose teritorijose auga Zolds, labai pana5ios I
minet4 piktZolg, tadiau gausios Sosnovskio bar5diq plantacijos buvo aptiktos kitose Druskininkq
savivaldybes teritorijose. Druskinink4 savivaldybei savo propagandiniame leidinyje tokiu bldu
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pagieLingai uZsipuolus bendruomends labui dirbandius tarybos narius, s4moningai bandoma
opozicijoje dirbandius politikus bendruomenei pateikti kaip,,nekompetentingus" Zmones.

2013-09-12leidinyje Nr. 47, Opozicijos nariq nuomone, liejasi akivaizdi socialdemokratq
politine reklama, Druskininkq mero R. Malinausko ,,itin teigiamo" ivaizdLio formavimas. Po to, kai
Salies Ziniasklaida ir Druskininkq spauda apraSe skandalingus faktus apie mero R. Malinausko
privadiame sklype Druskininkq senamiestyje atsidlrusius 25 arus valstybines Zemes, apie tai, kaip
mero tdvas Viliumas Malinauskas Siq metq pavasar[ keistomis aplinkybemis isiteisino sklyp4
kuriame jis [siklre prie5 20 metq, Druskininkq meras i Siq vie54 kritik4 reagavo tlZminga isterija.
Savivaldybes leidinyje ,,Mano Druskininkai" i5spausdintame interviu su Druskininkq meru ,,R.
Malinauskas: Galite pilti purvq ant mangs, bet miesto, dia gyvenandiq Zmoniq ir ypatingai savo

Seimos Zeminti neleisiu" Druskininkq meras R. Malinauskas leidZia sau Zeminti Ziniasklaid4
politikus, aiSkindamas: ,,Stebiuosi, kad Siam melui eskaluoti yra metamos tokios pajegos ir le5os -
prisidengiant keturiais vietos politikeliais, bandoma kovoti su Druskininkais valstybiniu lygmeniu
<...>. Nes prie5 de5imt metq, kada Druskininkai, konservatoriq nuvaryti I bedugng, tikra ta LodLio
prasme merdejo, jie niekam nebuvo idomfs. Galblt vienam ar kitam politikeliui noretqsi vietoje
manQs mero kedeje matyti kit4 asmeni o tam tikslui pasiekti ir yra pilamas purvas, bet noriu
atsakingai pareik5ti, kad aS nebijau atsakyti ir atsakysiu I visus bendruomenei kylandius klausimus.
<...>. AS labai tikiuosi, kad druskininkiediai atsirinks, kas yra kas, kas uZ ko slypi ir kas kam
tarnauja, iskaitant ir vietinE Ziniasklaid4 kai kuriuos verslininkus ir politikus. Po pusantrq metq kai
vel stosime prieS vietiniq Zmoniq teism4 savivaldos rinkimuose, gyventojai patys gales [vertinti, kas

per Siuos metus dirbo, kas k4pasiek6, o kas tik SmeiZe ir menkino kitus".
2013-09-05 leidinyje Nr. 46 nemokamq savireklamq. sau ir savo partijai darosi

socialdemokratd, savivaldybes tarybos nard Inga Sinkoniene. Publikacijoje ,,Kodel Druskininkams
reikia lynrl keltuvo?", atidavusi pagiriam4j4 duoklg Druskininkq ,,gelbejimo komandai"
Druskininkq savivaldybes administracijai, socialdemokrate desto: ,,Kaip greitai kai kas pamir5o

laik4 kai Druskininkai merdejo. Gal todel, kad prie gery dalykq greitai priprantama? Nereiketq
menkinti Druskininkq labui dirbandiq savivaldybes ir visq kitq institucijq [staigq Zmoniq pastangq,

savo sejamais vie5oje erdveje [tarinejimais, mano nuomone, kenkiant miesto, o tai rei5kia, ir mflsq

visq interesams" ir pan. Opozicijos nariq teigimu, nesiskaitant su vie54ja nuomone, nesutampandia

su save neklystandiu laikandio socialdemokrato R. Malinausko nuomone, nemokamame
propagandiniame. savivaldybes leidinyje ,,Mano Druskininkai" formuojama nuostata, kad

Druskininkq labui dirba tik socialdemokratai, o faktais ir irodymais paremta kritika, liedianti R.

Malinausko asmen[, apibUdinama kaip kenkimas viso miesto, visq Druskininkq interesams.

Savivaldybes leidinyj.e ,oMano Druskininkai" nuolat socialdemokratq per5amas palyginimas ,,R.
Malinauskas lygu Druskininkai", kad jo asmens kritika yra ne jo, bet visq Druskininkq kritika, buvo
ne kart4 kritikuotas nepriklausomoje Ziniasklaidoje, [vardijant toki4 ideologing propagand4 kaip
Zaling4 poveik[ bendruomenes savimonei.

2013-08-22 leidinio ,,Mano Druskininkai" numeryj," Nt. 44 Druskininkq savivaldybes
administracijos vie5qjq rySir1 skyriaus specialistes Ramunes Se5tokienes pasiraSy'toje publikacijoje

,,Tarybos posedyje kai kurie opozicijos atstovai vdl ,,dirbo" vietos Ziniasklaidai" liejasi panieka
tarybos nariq, neitinkandiq Druskininkq socialdemokratams savo kritine nuomone, adresu: ,,Kai
kurie Druskininkq savivaldybes tarybos opozicijos politikai ir toliau bet kokia kaina siekia jiems
itin palankios vietines Ziniasklaidos demesio, aroganti5kai elgdamiesi per savivaldybes tarybos
posedZius, klausinedami apie pristatomus sprendimus taip, lyg butq i5kritg i5 dangaus ir nebutq
girdejE informacijos, jiems pateiktos per komitetq posedZius, svarstant [vairius tarybos sprendimq
projektus. Kai kurie savivaldybes tarybos opozicijos nariai galimai taip elgiasi todel, kad Zurnalistg
stebindiq tarybos posddZius, demesys yra vienintele galimybe pademonstruoti bendruomenei
atitinkam4 savo raiSk4. Deja, kartu taip kai kurie opozicijos nariai parodo ir tai, kad sunkokai
susigaudo miesto reikaluose. Del tokio jr1 elgesio kyla abejonirl: ar tai negebejimas [sigilinti i
Druskininkq savivaldybes gyventojams svarbius klausimus, ar politikavimas ir galimai s4moningas
kenkimas Druskininkq pletrai, konfliktiniq situacijq kurimas, taip neva atstovaujant rinkejams?".
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2013-08-15 leidinio ,,Mano Druskininkai" numeryje Nr. 43 Druskininkq savivaldybes
vadovq mundurq gina ir savo asmen[ biudZeto pinigais nemokamai propaguoja savivaldybes tarybos
narys Tomas Staskevidius. Publikacijoje ,,Teisingai supraskime daugiabudiq namq atnaujinimo
naudq" jis uZsipuola aktyviai kurorto bendruomends gyvenime besirei5kiant[ druskininkieti
ekonomist4Viliq Seme5k4 kurio publikacijos daZnai spausdinamos nepriklausomuose Druskininkq
laikraSdiuose ,,Druskonis" ir ,,Druskininkq naujienos". Minetoje publikacrjoje tarybos narys T.
Staskevidius sarkasti5kai tydiojasi i5 savo nuomong vietos Ziniasklaidoje reiSkiandio
druskininkiedio: ,,<...> Tik tokia statistika kaZkodel nelabai patinka naujam ra5iniq [vairiomis
temomis autoriui, save vadinandiam ekonomistu Viliui Seme5kai. Manau, kad norisi Siam Zmogui
buti miesto patriotu, bet nelabai suprantami jo samprotavimai, visiSkai prieSiSki m[sq miesto
tvarkymo ir puoselejimo vizijai". Siame savivaldybes leidinio ,,Mano Druskininkai" numeryje
Viliui Seme5kai kliuvo ir nuo savivaldybes administracijos vie5qjq rySiq skyriaus specialistes
Ramunes Se5tokienes. Publikacijoje ,,Myliu Druskininkus" valdininke, kurios funkcijos - teikti
informacijq apie savivaldybes veikl4 leidlia sau cini5kai tydiotis i5 bendruomenes nario: ,,Skaidiau
dar, kaip V. Seme5kai baisu buvo, sugriZus po dvide5imties metq i Druskininkus, rasti dia, atseit,
kaZkokiq diktat[r4. <...>. Neramu, ar tokie ekonomistai, davus jiems vali6 vien4 graLi4 dien4
,,neuZlenks" Druskininkq? Ir sedesime tada vel tamsoje, nedarbo Smeklos draugijoje. Beliks
vieniems kitus tik uZjausti". Del Sio SmeiZiki5ko, garbg ir orum4 Zeminandio R. Se5tokienes
straipsnio V. Seme5ka yra kreipgsis ir i Lietuvos Zurnalistq ir leidejq etikos komisij4.

2013-07-18 savivaldybes leidinyje Nr. 39 i5spausdinta Druskininkq savivaldybes vie5qjq

rySiq skyriaus specialistes Ramunes SeStokienes publikacija,,Tarp meno ir turto ,,paemimo" meno"
sulauke didZiulio Druskininkq bendruomends pasipiktinimo. Sioie publikacijoje uZsipultas
Druskininkq mere R. Malinausk4 nebijantis vieSumoje kritikuoti Zinomas kurorto menininkas,
skulptorius Gintaras Zitys. R. Se5tokiend, pasitelkusi specialiai Siam tikslui savivaldybes juristq
i5raustus kone trijq de5imdiq senumo dokumentus, Sioje publikacijoje cini5kai tydiojasi i5 garbaus
amZiaus, visq druskininkiediq gerbiamo ir vertinamo erudito: ,,DaLnai savo kritinq nuomong
Druskininkq klausimu rei5kia druskininkietis Gintaras Zilys <...>. InZinierius-statybininkas C. Zilys
ne kart4 yra vie5ai gedijgs merijq ir del kitokirtr [vairiq es4 ne itin tinkamq meniniq sprendimq. Gal
ir galima butq sutikti su G. Zilio pam4stymais, kad menas yra tai, kas sukurta Zmogaus, turindio
Dievo dovanq kurti. Bet kaip, Zmogau, susigaudyti, ar tikrai turi 5i4 dovan4?". Bandymas susidoroti
su R. Malinausko darbq kritikais, renkant apie juos kompromituojandi4 informacij4 asmeninius
faktus, buvo pladiai nu5viestas vie5ojoje erdveje: ne vienas Druskininkq autoritetas vietineje
spaudoje grieLtai ir principingai pasisake del G. Zilio, taip pat kittl druskininkiedig neturindiq nieko
bendra su politika, puolimo savivaldybes leidinyje ,,Mano Druskininkai".

2013-07-11 leidinio ,,Mano Druskininkai" numeryje Nr. 38 Druskininkq savivaldybes
vieSqjq rySiq skyriaus specialistes Ramunes Sestokienes publikacijoje ,,Liberalcentristas tarybos
narys K. Kaklys ai5kinsis savivaldybes etikos komisijai" pagieZingos kritikos doze skiriama
savivaldybes tarybos opozicijai priklausandiam tarybos nariui Karoliui Kakliui. Manipuliuodama
faktine informacija ir i5traukdama i5 konteksto jai naudingas abejones, R. Sestokiene doroja
Druskininkq savivaldybds vadovus dr[stanti kritikuoti politikE ,,Belieka svarstyti, jei kraujospfldis
i5 nosies buvEs toks stiprus, kodel vyrui (vaikui) niekas i5 artimqjq nepatare kreiptis i medikus
anksdiau?'0.

2013-07-04leidinio ,,Mano Druskininkai" numeryje Nr. 37, pasak Opozicijos nariq, toliau
liejasi socialdemokrato, Druskininkrl mero R. Malinausko nemokama savigyra. Druskininkq
savivaldybes administracijos vieSqjq rySiq skyriaus vyr. specialistes Agnes Petrauskaites
parengtame interviu su meru R. Malinausku ,,Suo loja, o karavanas eina" kurorto vadovas,
kalbedamas apie savivaldybes taryboje dirbandi4 opozicij4 tiesiog siauteja: ,,Visa tai - jq i5galvota,
sukurta ir suplanuota tam, kad kuo daugiau uZpiltq purvo ant mano galvos ir tuo padiu - ant visos
savivaldybes. Kai kuriems desiniqjq partrjq veikejams tai yra labai bUdinga, ir tai yra jau laisvos
Lietuvos de5imtmediais nusistovejusi tvarka - derk, SmeiZk, kelk versijas visokias, pilk purv4 ir
tikekis, galbut kaZkas prilips? <...>. Bet gaila, kad tokiais pasisakymais jis dergia ne tik mane, bet ir
miest4 Zmones, visus darbus, kuriuos nuveikdme kartu. Tikiu, kad Druskininkq Zmones dar iki
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savivaldos rinkimq atsirinks, kas yra kas. <...>. Ir jeigu tokios Snekos yra tik [rankis apgauti
Druskininkq Zmones bei ateiti i valdZi4 ateinandiq rinkimq metu, tokiu atveju dar bala nemate -
nera taip baisu del savo vaikq ateities, nes atejq ivaldLiaujie permqstys ir tgs tai, kas Siandien yra
daroma, o Druskininkai toliau klestes. Bet jeigu jie (opozicija) sako tai, k4 galvoja, ir atejg I valdZi4
tai igyvendins - va tada bus katastrofa. Nes po keliq metq mes po truput[ gri5im atgal [ 2000-
uosius".

2013-05-09 ,,Mano Druskininkai" numeryje uZsipuolamas Vilius Seme5ka, i5destqs savo,
kaip piliedio, Druskininkq gyventojo, nuomonE laikra5tyje ,,Druskonis". Druskininkq meras R.

Malinauskas savigyros interviu ,,Vasaros sezonE Druskininkai pasitinka, atidarydami naujus
objektus" teigia: ,,(...) Konservatoriq paraSytq straipsniq neskaitau, tadiau informacij4 galiu
pakomentuoti. Nestebina Sie jusq klausime i5destlti paistalai, Linant, kokios partijos atstovas kalba
<...>. Konservatoriq sugebejimq, tvarkant Druskininkus, padarinius visi pajutome, kai jiems valdant
iki 2000-qiq, miestas buvo nuvarytas i visi5kq bankrot4 ir pelne mirusio kurorto pavadinimq.
Partijos, kuriai tuo metu atstovavE valdantieji privede Druskininkus iki bankrotines situacijos,
atstovai dabar siekia bet kokiomis priemonemis juodinti savivaldybE ir menkinti atliktus ir
vykdomus darbus. Artejant savivaldos rinkimams, daugeja Druskininkrl ,,gelbetojq", todel raginu
druskininkiediuspabandyi[sigilinti,atidLiaupasvertisituacijq<...>...
propaganda liejasi ir kitoje Sio ,,Mano Druskininkaioo numerio publikacijoje ,,Politikas turetq jausti

atsakomybguLtai, k4kalba": ,,suaktyvejq konservatoriq ir kitq de5inirJrl partrjq atstovq bandymai
prie5 artejandius savivaldos rinkimus bet kokiomis priemondmis menkinti dabartiniq Druskininkq
savivaldybes vadovq ir darbuotojq pastangas, skiriamas kurorto labui, matomi ir kai kuriuose vietos
laikra5diuose".'savivaldybes administracijos investicijq ir turto valdymo skyriaus vedejas Algis
Svirskas Sioje publikacijoje ai5kina: ,,Ar nevertetq tokia persona susidometi atitinkamoms
tarnyboms?".

2013-01-31 leidinio ,,Mano Druskininkai" numeryje ,,Opozicija prabunda tik tarybos
posedyje" meras R. Malinauskas cini5kai Saiposi: ,,Net ir patarle yra tokia: tu5ti puodai - garsiai

skamba". Kaip tik taip 5i4 kadencij4 ir elgiasi keli mflsq opozicijos nariai: uZsiimineja populizmu,
negali pasigirti nei vienu apdiuopiamu darbu, net ir normaliq pasi[lymq nera pateikq". <...). Net
neabejoju, kad gyventojai patys atsirinks, kas m[sq mieste dirba, o kas tiesiog pliurpia".

Opozicijos nariai paLymejo, kad leidinyje ,,Mano Druskininkai" gausiai spausdinama ir
Druskininkq savivaldybes valdZioje esandiq socialdemokratrl politine reklama, platfls-giriamieji
interviu su vietiniais socialdemokratais, savivaldybes tarybos nariais (2013-01-24 numerio interviu
su socialdemokrate, tarybos nare NadieZda Oleinik ,,Gydytojos reanimatologes Sirdi gaivina
bendravimas ir Seima", 2013-04-25 numerio interviu su socialdemokrate, tarybos nare Vida
Krisiuviene ,,I55[kiai tik padeda tobuldti" ir pan.).

Opozicijos nariai, pritardami Parei5kejq pateiktiems reikalavimams, pra5o reikalauti
vie5osios informacijos rengej4 ir skleidej4 Druskininkq savivaldybp kaip savivaldybes biudZetines

[staigos ,,Svietimo centro" steigej4 pa5alinti visuomends informavim4 reglamentuojandiq teises aktq
paZeidimus ir nedelsiant nutraukti periodinio savaitraSdio ,,Mano Druskininkai" leidimq ar kreiptis I
kompetentingas institucijas, kurios nedelsiant ipareigotq vie5osios informacijos rengej4 tai atlikti,
kadangi Druskininkq valdZios iniciatyva [kurtas, biudZeto le5omis leidZiamas ir nemokamai
dalijamas savivaldybes leidinys ,,Mano Druskininkai" savo turiniu nera joks mokslo [staigos
leidinys Visuomenes informavimo [statymo prasme, o grynai politinis propagandinis laikra5tis,

[kurtas Druskininkq valdZios iniciatyva jos vadovq savireklamai, tarnaujantis tik vienai partinei
grupei ir yra tapgs nemokamu Druskininkq socialdemokratq propagandiniu [rankiu.

I5nagrinejgs Parei5kejq skundq atlikgs tyrim4 Visuomenes informavimo [statymo nuostatq
laikymosi poZiflriu ir [vertings skundo tyrimo metu surinkt4 medLiag4 Zurnalistq etikos
inspektorius

nustate:
Parei5kejai kreipesi del galimo Visuomenes informavimo [statymo 22 straipsnio 6 dalies

(numatandios, jog valstybes ir savivaldybiq institucijos bei istaigos (i5skyrus mokslo ir mokymo
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[staigas), bankai, politines partijos negali blti vie5osios informacijos rengejais ir (ar) jq dalyviais,
bet gali leisti neperiodinius informacinio pobfrdZio leidinius, tureti informacines visuomenes
informavimo priemones, skirtas visuomenei informuoti apie savo veiklq jeigu [statymq nenustatl.ta
kitaip) ir 22 straipsnio 8 dalies I punkto (numatandio, kad vie5osios informacijos rengejai
skleisdami informacij4 visuomenei, neturi i5kraipyti teisingos, ne5ali5kos informacijos bei
nuomoniq ir panaudoti tai savanaudiSkiems tikslams. Vie5oji informacija yra nesuderinama su
Zurnalistinemis kampanijomis, rengiamomis pagal i5ankstinius nusistatymus ar tenkinant grupinius,
politinius interesus) paZeidimo.

fvertinus Visuomenes informavimo [statymo 22 straipsnio 6 dalies nuostatq kurioje i5 visq
valstybes ir savivaldybiq institucijq ir [staigq tik mokslo ir mokymo [staigoms numatyta galimybe
b[ti vie5osios informacijos rengejais, vadovaujantis protingumo principu, akivaizdu, kad 5i i5imtis
yra susijusi su mokslo ir mokymo [staigq specifika fiq egzistavo pagrindu ir tikslu).

Mokslo ir studijq [statyme nustatyta, kad mokslo ir studijq institucijos - tai juridiniai
asmenys, kurirl pagrindine veikla - studijq vykdymas ir su studijomis susijusi veikla ir (arba)

moksliniai tyrimai ir eksperimentine (socialine, kultiirine) pletra (4 straipsnio l4 dalis). Mokslo ir
studijq institucijos yra dviejq grupiq: auk5tosios mokyklos ir moksliniq tyrimq institutai (5

straipsnis). Dary'tina iSvada, kad mokslo institucijq egzistavimo pagrindas ir esminiai tikslai yra
auk5tojo i5silavinimo teikimas, moksliniq tyrimq atlikimas ir eksperimentine (socialine, kulturine)
pletra. 

_- 
Svietimo istatyme numatyta, kad Svietimo [staiga - mokykla arba Svietimo pagalbos [staiga

(2 straipsnio 26 dalis), mokykla - juridinis asmuo, valstybes nares juridinio asmens ar kitos
organizacljos padalinys, [steigtas Lietuvos Respublikoje teises aktq nustatl'ta tvarka, kurio
pagrindine veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis Svietimas (2 straipsnio 10 dalis), Svietimo
pagalbos [staiga - [staiga, kurios pagrindine veikla - Svietimo pagalbos teikimas (2 straipsnio 28

dalis). Darytina i5vada, kad Svietimo fstaigq egzistavimo pagrindas ir esminis tikslas yra Svietimas.

Svietimo [statyme Sveitimas apibldinimas kaip veikla, kuria siekiama suteikti asmeniui
visaverdio savaranki5ko gywenimo pagrindus ir padeti jam nuolat tobulinti savo gebejimus.
Svietimas apibreZiamas kaip ugdymas ir i5silavinimo teikimas, savi5viet a; taip pat mokiniq jq tevq
(globejrg rupintojq), Svietimo [staigq, mokytojq ir kitq Svietimo teikejq, Svietimo pagalbos

specialistq veiklq visuma (Svietimo [statymo 2 straipsnio 25 punktas). Remiantis Svietimo [statymo
6 straipsniu, Lietuvos ivietimo sistema apima:1) formalqj[ Svietim4(pradin[, pagrindini, vidurin[
ugdym4 formalqjf profesini mokym4 ir auk5tojo mokslo studijas); 2) neformalqj[ Svietim4
(ikimokyklini, prieSmokyklin[, kit4 neformalqi[ vaikq (taip pat formalqj[ Svietim4 papildant[
ugdym{ ir suaugusiqjq Svietimq); 3) savi5viet6 4) Svietimo pagalb4 (profesin[ orientavim4
Svietimo informacinq, psichologing, socialinq pedagoginE, speciali4j4 pedagoging ir speciali4j4
pagalba, sveikatos prieZiiirq mokykloje, konsultacing, mokytojq kvalifikacijos tobulinimo ir kit4
pagalb{. Akcentuotina, kad tiek formalusis, tiek neformalusis Svietimas yra Svietimas pagal ivairias
programas. Savi5vieta yra savaranki5kas mokymas, o Svietimo pagalba yra mokiniams, jq tdvams
(globejams, rlpintojams), mokytojams ir Svietimo teikejams specialistq teikiama pagalba (Svietimo

[statymo 2 straipsnio 2, 17,22 ir 27 dalys). Tai rei5kia, kad ne bet kokia veikla laikytina Svietimu.
Toliau bus pateiktos esminds tyrimo metu nustatytos aplinkybes ir jq vertinimas.

l. Leidinio ,,Mano Druskininkai" periodiikumas, apimtis, tiraZas, kaina, platinimas,
skelbiamos reklamos kainos

Leidinys ,,Mano Druskininkai" pradetas leisti 20Il-I2-24. 2012 metais leidinys leistas
nereguliariu daZnumu, tais metais i5 viso i5leisti 9 leidiniai. Nuo 2013 metq leidinys pradetas leisti
reguliariai - kart4[ savaitE.

Leidinio apimtis laikotarpiu nuo 2011-12-24 iki 2013-04-04 buvo 8 puslapiai (iSskyrus Nr.
2, kuri sudare 16 lapq), po to - 12 puslapiq.

Druskininkq Svietimo centro direktoriaus isakymais nustatl.ta, kad 2012 metais leidinys
spausdinamas iki 7000 vnt. tkaLu, nuo 2013 m. - 8000 vnt. Nuo 2013-05-16leidinyje nurodoma,
kad jis leidZiamas 8500 vnt. tiraLu.
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2013-03-13 Centrineje vie5qjU pirkimq informacineje sistemoje publikuotas vie5ojo pirkimo
skelbimas, jame paskelbta, kad perkamos leidinio ,,Mano Druskininkai" papildomos spausdinimo
paslaugos; technineje specifikacijoje numatyta, kad tiraLas - 10400 vnt., o papildomus 2400
leidinius tiekejas privalo atspausdinti ir pristatyti Druskininkq Svietimo centrui savo sqskaita ir savo
transportu.

Palyginimui, laikra5tis ,,Druskonis" 2013 metrl pradZioje leistas 5000 vnt. tiraLu,laikraStis
,,Druskininkq naujienos* - 7450 vnt. tiraZu.

Leidinys ,,Mano Druskininkai" yra nemokamas. Laikraidiai ,,Druskonis" ir ,,Druskininkq
naujienos" yra mokami.

UZ leidinio ,,Mano Druskininkai" gavimq (pristatym{ jo skaitytojas irgi nemoka.
Druskininkrl Svietimo centras nurodd, kad leidinys platinamas Druskininkq Svietimo centro ir UAB
,,Drusvilma" 2012-12-28 sudarytos sutarties Nr. SR-142 pagrindu [vairiais bldais (parduotuvese,
vie5ajame transporte, vieSbudiuose ir restoranuose, kaimo bendruomeniq blstinese ir pan.). Siuo
aspektu sutartyje numatyta, kad ,,Drusvilma" turi i5platinti leidinio tiralq ,,kaip neadresuot4
reklam4 [ pa5to d6iutes, Druskininkq savivaldybes gyventojams" (Druskininkq miestas,
Leipalingio miestelis, Viediilnq, Gruto gyvenvietes) ir Neravq gyvenvietes gyventojams.

Druskininkq savivaldybes taryba 2013-03-31 sprendimu Nr. Tl-7I nustatd leidinyje
skelbiamos reklamos kainas ir lengvatas: 1) vieno kvadratinio centimetro kaina - 1,00 Lt;2) 100
proc. lengvata taikoma Druskininkq savivaldybes biudZetinems istaigos ir fiziniams asmenims (iki
10 kvadratiniq centimetrq). Druskininkq Svietimo centro teigimu, nemokamu reklamos talpinimu
siekiama uztikrinti leidinio informacijos aktualum4 ir didinti skaitomumq.

2. Le idinio,, Mano Drus kininkni " leidybo s Jinans av im as

Pagal Druskininkq Svietimo centro pateiktq informacijq Druskininkq savivaldybes tarybos
2012-02-28 sprendimu Nr. Tl-25 buvo patvirtintas savivaldybes biudZetas. Siuo sprendimu buvo
paskirti asignavimai biudZetinems istaigoms, tarp jq ir Druskininkq Svietimo centrui. I5 gautq
asignavimq Druskininkq Svietimo centras 2012 metais finansavo i5laidas, susijusias su leidinio
,,Mano Druskininkai" leidyba (darbuotojq darbo uZmokesti, leidinio spausdinim4ir platinim{.

Apie tai, kaip buvo finansuotas pirmas leidinio numeris 201I metais informacija Zurnalistq
etikos inspektoriui pateikta nebuvo.

Druskininkq Svietimo centro ir Administracijos direktoriaus teigimu, 2013 metais leidybos
iSlaidos finansuojamos Druskininkq Svietimo centro sudarytomis paramos sutartimis su UAB
,,Druskininkq sveikatinimo ir poilsio centras AQUA". Siuo klausimu paZymetina tokiq veiksmq
seka: l) 2013-02-25 ra5tu Parei5kejai pateike Zurnalistq etikos inspektoriui skund4 ir apie tai
paskelbe viesai (skundo koptjq i5siunte Zurnalistq ir leidejq etikos komisijai bei Lietuvos Zurnalistq
s4jungai); 2) Druskininkq Svietimo centras Zurnalistrl etikos inspektoriui nurodd, kad pirmoji
paramos sutartis sudaryta 2013-02-23 ir atsisake pateikti jos kopij4 o Konkurencijos tarybai pateike
informacij4 kad 5i sutartis sudaryta 2013-02-28 ir jos kopijq. Veliau Zumalistq etikos inspektoriui
buvo pateikta2013-02-28 paramos sutarties kopija. Pasak Druskininkq Svietimo centro, 2013-05-03
pasiraSyta paramos sutartis su UAB ,,Druskininkq sveikatinimo ir poilsio centras AQUA" 2013
metq II ketvirdiui, 2013-07-l I - ilI ketvirdiui.

UAB ,,Druskininkq sveikatinimo ir poilsio centras AQUA" visos akcijos nuo 2013 kovo
mdnesio pabaigos priklauso Druskininkq savivaldybei, iki tol akcijos priklause UAB ,,Druskininkq
pramogq parkas", kurios visos akcijos priklause Druskininkq savivaldybei. PaZyrnetina, kad UAB
,,Druskininkq vandentiekis" ir UAB ,,Druskininkq pramogq parkas" 2013 m. kovo menesio
pabaigoje buvo prijungtos prie UAB ,,Druskininkq sveikatinimo ir poilsio centras AQUA".

Zurnalistui etikos inspektoriui nebuvo pateikta duomemS kaip buvo finansuotas leidinys
2013 metais iki 2013-02-28 paramos sutarties sudarymo.

3. Druskinink4 ivietimo centras
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Administracijos direktoriaus ir Druskininkq Svietimo centro teigimu, leidinio ,,Mano
Druskininkai" leidejas yra Druskininkq Svietimo centras. Tokia pati informacija yra nurodyta ir
padiame leidinyje.

Druskininkq Svietimo centras - Druskininkq savivaldybes biudZetine [staiga. BiudZetiniq

[staigq 2 straipsnis 1 dalyje numatl.ta, jog biudZetine [staiga - tai ribotos civilines atsakomybes
viesasis juridinis asmuo, igyvendinantis valstybds ar savivaldybes funkcijas ir i5laikomas i5
valstybes ar savivaldybes biudZetq asignavimq, taip pat i5 Valstybinio socialinio draudimo fondo,
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudZetq ir kitrl valstybes pinigq fondq le5q (BiudZetiniq

[staigq2 straipsnio 1 dalis).
Druskininkq savivaldybes tarybos 2009-lI-26 sprendimu Nr. Tl-248, 2012-10-30

sprendimu Nr. T1-193 patvirtintuose nuostatuose prie kitq veiklos ruSiq buvo nurodyta ,,kita
leidyba" (kodas 58.19)". Druskininkq savivaldybes tarybos 2013-04-26 sprendimu Nr. T1-105
patvirtintuose nuostatuose veiklos sritys i5plestos, tarp sridiq nurodant ir knygq periodiniq leidiniq
leidyb4 ir kitq leidybinE veikl4 (kodas 58.1.), laikra5diq leidyb4 (kodas 58.13.) bei Zurnalq ir
periodiniq leidiniq leidyb4 (kodas 58.14.).

Pagal visas Druskininkq Svietimo centro nuostatq redakcijas, Sios [staigos grupe - bendrojo
ugdymo mokykla, mokyklos pagrindinis tipas: vidurine mokykla, pagrindine paskirtis
suaugusiqjq mokykla, pagrindine veiklos sritis - Svietimas. Tai rei5kia, kad Druskininkq Svietimo
centras yra Svietimo (mokymo) istaiga.

Druskininkq Svietimo centro direktoriaus 2011-12-29 [sakymu Nr. V1-69 patvirtintoje
Druskininkq Svietimo centro strukt0roje nurodytas Informacijos ir komunikacijos skyrius.
Zurnalistrl etikos inspektoriaus atliekamo tyrimo metu Druskininkq Svietimo centro interneto
svetaineje skelbiamoje Druskininkq Svietimo centro struktlroje Informacijos ir komunikacijos
skyrius nenurodytas.

4. Leidinio ,,Mono Druskininkni" turinys
4.1. Pareiskejq nurodytos publikacijos ,,Gydytojos reanimatolog€s Sirdi gaivina

bendravimas ir ieima" (2013-01-24, Nr. I4), ,,Opozicija prabunda tik tarybos posddyje" (2013-01-

31, Nr. I5), ,,I1iukiai tikpadeda tobulefi", - isitikinusi Vida Krisiuviend" (2013-04-25, Nr. 27),

,,Galimai neblaivus tarybos norys K. Kaklys sukele avarinq situacijq" (2013-04-25, Nr. 27),

,,Vasaros sezonq Druskininkai pasitinka, atidarydami naujus objektus" (2013-05-09, Nr. 29) ir
,,Politikas turi jausti atsakomybq ui tai, kqkalba" (2013-05-09, Nr. 29) paskelbta informacija

Zurnalistq etikos inspektoriui papra5ius Druskininkq savivaldybes ir Druskininkq Svietimo
centro pateikti informacija apie tai, kas parenge Parei5kejq nurodytas publikacijas, abu asmenys
nepateike konkretaus atsakymo. Jie nurode, kad Druskininkq savivaldybes institucijq ir [staigq
parengtos informacijos leidinyje ,,Mano Druskininkai" atsiradimo pagrindas yra Druskininkq
Svietimo centro kreipimasis 2012-12-28 ra5tu Nr. SR-271 i Administracijos direktoriq, kuriuo
Druskininkq Svietimo centras pasiUle Druskininkq savivaldybes administracijai nemokamai
spausdinti jos pateikt4 informacijq. 2012-12-31 ra5tu Nr. 512-3479 Administracijos direktorius
atsak6, jog kadangi savivaldybiq atstovaujamqjrl ir vykdomqjq institucijq priimti norminiai teises
aktai [sigalioja kit4 dien4 po jq paskelbimo vietineje spaudoje arba kit4 dienq po oficialaus
informacinio prane5imo vietineje spaudoje apie norminio teises akto priemim4 ir viso norminio
teises akto paskelbimo atitinkamos savivaldybes interneto tinklalapyje, jeigu padiuose teises
aktuose nenustatyta velesne jq [sigaliojimo data, savivaldybe sutinka su pateiktu pasifilymu ir 2013
m. oficialfls informaciniai praneSimai apie Druskininkq savivaldybes institucijq priimtus norminius
aktus bus skelbiami leidinyje ,,Mano Druskininkai". Tame padiame ralte paiymejo, jog kita
informacij4 Druskininkq Svietimo centro darbuotojai gali pasiimti i5 Druskininkq savivaldybes
interneto svetaines ir spausdinti leidinyje.

PaLymetina, kad sprendZiant i5 publikacijose nurodytq autoriq ir tyrimo metu surinktos
informacijos, publikacijas ,,Gydltojos reanimatologes Sird[ gaivina bendravimas ir Seima" (2013-
0I-24,Nr. l4), ,,Opozicija prabundatik tarybos posedyje" (2013-01-31, Nr. 15),,I55ukiai tik padeda
tobuldti", - [sitikinusi Vida Krisiuviene* (2013-04-25, Nr. 27), ,,Galimai neblaivus tarybos narys K.
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Kaklys sukele avarinE situacijq (2013-04-25, Nr. 27), ,,Politikas turi jausti atsakomybg uZ tai, k4
kalba" (2013-05-09, Nr. 29) parenge Druskininkq savivaldybes administracijos darbuotojai.

Publikacijoje ,,Gydytojos reanimatologes Sirdf gaivina bendravimas ir Seima" (2013-01-24,
Nr. 14) paskelbtas interviu su Lietuvos socialdemokratq partijos nare, Druskininkq savivaldybes
tarybos nare NadieZda Oleinik. Publikacrjoje nurodyta informacija apie jos pasirinkim4 tapti
gydytoja, gydytojos praktik4 5eim4 laisvalaiki ir politing veikl4. Publikacijoje ,,I5Slkiai tik padeda
tobuldti", - [sitikinusi Vida Krisiuviene* (2013-04-25, Nr. 27) pateiktas interviu su Lietuvos
socialdemokratq partijos nare, Druskininkq savivaldybes tarybos nare Vida Krisiuviene.
Publikacijoje nurodlta informacija apie jos darbovietE, iSsilavinim4 Seimq ir politinq veikl4.
PaLymetina, kad Siomis publikacijomis formuotas teigiamas politikitl [vaizdis. Publikacijq pradLia
paskelbta pirmaj ame leidinio puslapyj e.

Publikacijoje ,,Opozicija prabunda tik tarybos posedyje" (2013-0I-31, Nr. 15) paskelbta
kriti5ko pob[dZio informacija apie Druskininkq savivaldybes tarybos opozicijos narius J. Sarktl ir
K. Kakl[ (q elges]. Publikacijoje ,,Galimai neblaivus tarybos narys K. Kaklys sukele avarinE
situacij4=' Q0l3-04-25, Nr. 27) neigiamo pobfldZio kontekste (akcentuojant galim4 neblaivum4)
pateikta informacija, susijusi su Druskininkq savivaldybes tarybos opozicijos nariu K. Kakliu.

Publikacijoje ,,Vasaros sezonq Druskininkai pasitinka, atidarydami naujus objektus" (2013-
05-09, Nr. 29) paskelbtas interviu su Lietuvos socialdemokratq partijos nariu, Druskininkq
savivaldybes meru R. Malinausku. Joje pateikta teigiamo pobiidZio informacija apie Druskininkq
pletros investicinius projektus, atsakoma I kitoje visuomends informavimo priemoneje paskleist4
politines partijos Tevynes s4junga - Lietuvos krik5dionys demokratai Druskininkq skyriaus
pirmininko pavaduotojo Viliaus Semeskos paskleist4 kritikq del komplekso nuomos kainos. Si
publikacija paskelbta leidinio 1-2 puslapiuose. Antrajame puslapyje nurodyti R. Malinausko
LodLiai,,Politikas, kokio rango ar jis bebutq, vie5ai Snekedamas turetqjausti atsakomybp apie tai, k4
kalba". Tame padiame puslapyje paskelbta kitos publikacijos, pavadinimu ,,Politikas turi jausti
atsakomybE uL tai, k4 kalba", pradlia, Sios publikacijos paantra5teje nurodyta: ,,suaktyvejp
konservatoriq ir kitq de5iniqjq partrjq atstovq bandymai prieS artejandius savivaldos rinkimus bet
kokiomis priemondmis menkinti dabartiniq Druskininkq savivaldybes vadovq ir darbuotojq
pastangas, skiriamas kurorto labui, matomi ir kai kuriuose vietos laikra5diuose. Ekonomistas,
atstovaujantis vietos konservatoriams, pasitelkgs klaidingus skaidiavimus, leidZia sau vie5ai
samprotauti apie savivaldybes nekilnojamojo turto nuomos [kainius, ai5kindamas visuomenei, kad
jie es4 ekonomi5kai Lalingi miestui. Sie skaidiavimai suglumino verslo praktikus ir specialistus,
dirbandius investicijq ir nekilnojamojo turto srityje. Pasiteiravome specialistq ir patyrusiq
Druskininkq verslininkq nuomoniq apie tokius ekonomisto skaidiavimus, pateikiame komentarus,
susijusius su Druskininkq savivaldybes tarybos sprendimu del buvusios sanatorijos ,,Nemunasoo
pastatq nuomos".

PaZymetina, kad Zurnalistq etikos inspektorius 2013-06-26 raStu kreipesi I Lietuvos
Respublikos vyriausi4j4 rinkimq komisijq praSydamas [vertinti, ar Parei5kejq nurodytos
publikacijos (q visuma) atitinka politines reklamos poZymius. 2013-11-12 Lietuvos Respublikos
vyriausiosios rinkimq komisijos pirmininko ra5te nurodyta, kad Lietuvos Respublikos vyriausiosios
rinkimo komisijos darbo grupes nariai ir didesne dalis Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimo
komisijos nariq yra linkq pritarti pozicijai, kad nurodytos publikacijos ar bent jau didesne jq dalis
turi politines reklamos poZyrniq.

4.2. Zurnalist4etikos inspektoriaus atlikta leidinio ,,Mano Druskininkai" turinio analizd
Zurnalistq etikos inspektorius, atlikdamas Parei5kejq skundo tyrimq analizavo leidinio

,,Mano Druskininkai" turin[. Analizes metu buvo vertinama paskelbtos informacijos pob[dis, jos
pateikimo vieta, vieSosios informacij os rengej ai.

Pirmieji SeSi leidinio ,,Mano Druskininkai" numeriai (2011-12-24, Nr. 1; 2012-03-14, Nr. 2;
2012-05-23, Nr. 3; 2012-07-05, Nr. 4; 2012-08-03, Nr. 5; 2012-09-19, Nr. 6) pasiZymi tuo, kad prie
daugumos publikacijq nera nurodyti jU autoriai. Vis delto, Siuose leidiniuose galima [Zvelgti ir
vdlesniuose leidiniuose pasikartojandius dalykus. Pirmojo leidinio vedamoje publikacijoje
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,,GraZesnius Druskininkus kuriame bendru darbu" pateiktas interviu su R. Malinausku apie atliktus
darbus, planus, i5Sukius. Publikacija iliustruota R. Malinausko fotonuotrauka. Sios publikacijos
autorius nenurodytas. Be to, Siame leidinyje (l psl.) taip pat buvo paskelbtas socialdemokratq
partijos nariq (mero R. Malinausko, jo pavaduotojos K. MiSkinienes ir Seimo nario J. Karoso)
Sventinis sveikinimas. R. Malinausko ir K. Mi5kiniends sveikinimai paskelbti ir 2012-05-23 leidinio
Nr. 3, 2012-09-19 leidinio Nr. 6 pirmuose puslapiuose. 2012-08-03 leidinyje Nr. 5 pirm4 kartq visa
vedamoji leidinio publikacija,,Ar per5ama nuomone yra teisinga?" skirta atsikirtimui I kitoje vietos
visuomends informavimo priemoneje paskelbt4 kritikq Druskininkq savivaldybes atZvilgiu. Sios
publikacijos autorius nenurodytas.2012-09-19 leidinio Nr. 6 pirmajame puslapyje, naujienU skiltyje
apra5yti mero, jo pavaduotojos, Druskininkq savivaldybes darbuotojq susitikimai su kitais
asmenimis.

Nuo 2012-10-10 leidinio Nr. 7 vis daZniau prie publikacijq nurodomi jq autoriai arba
informacijos Saltiniai. Tai pary5kino Druskininkq savivaldybes subjektq parengtos informacijos
pobDd[, tokios informacijos parengimo ir paskleidimo aplinkybes, jos pateikimo vietE Toliau
pateikiami esminiai analizes metu nustatyti aspektai.

Visuose nuo 2012-10-10 i5leistuose leidinio ,,Mano Druskininkai" numeriuose buvo
paskleista Druskininkrl savivaldybes subjektq parengta informacija. Tokia informacija daZniausiai
skelbta pirmuosiuose leidinio puslapiuose.

Druskininkq savivaldybd:s mero, jo pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, Lietuvos
Respublikos Seimo nario, i5rinkto LazdijrL - Druskininkq apygardoje, sveikinimai [vairiq Svendiq
proga paskelbti pirmuose leidinio puslapiuos e (pavyzdLiui,2012-12-21 , Nr. l0;2013-02- 14, Nr. 17;
2013-03-28, Nr. 23; 2013-08-29, Nr. 45; 2013.09-26 Nr. 49, 2013-10-03 Nr. 50). Leidinio
skleidimo metu abu sveikinimuose nurodlti Seimo nariai (J. Karosas ir K. Mi5kiniene) buvo
Lietuvos socialdemokratq partijos atstovai.

Leidinyje gausu Druskininkq savivaldybes administracijos darbuotojq R. Se5tokienes ir A.
Petrauskaites parengtq publikacijq. Publikacijos parengtos naudojant [vairaus pobudZio mindiq
destymo btidus, ra5ymo stilius, publikacijq Zanrus. Toliau trumpai apZvelgiami Siq savivaldybes
darbuotojq parengtrl publikacijq pobldis ir turinys.

Druskininkq savivaldybes administracijos darbuotojos rengd publikacijas, kuriose pateiktas
interviu su Druskininkq savivaldybes meru R. Malinausku. Tokiq publikacijq pradLia visada buvo
leidiniq pirmajame puslapyje. Publikacijos iliustruotos R. Malinausko nuotraukomis. Jrl
pavadinimuose (,,Meras R. Malinauskas: Nebe tie laikai, kai asmenines idejas butq galima

[gyvendinti uZ mokesdiq moketojq pinigus" (2012-11-22, Nr. 9), ,,Stebuklus kuria darb5tus ir sekme
tikintys Zmonds" (2012-12-21, Nr. 10), ,,Baigesi pinigai, - baigesi ir meild" - juokauja meras R.
Malinauskas" (2013-02-14, Nr. l7), ,,Suo loja, o karavanas eina" (2013-07-04, Nr. 37) panaudotos
R. Malinausko mintys. Publikacijoje,,Meras R. Malinauskas: Nebe tie laikai, kai asmenines idejas
b[tr1 galima [gyvendinti uZ mokesdiq moketojq pinigus" (2012-II-22,Nr.9) meras atsako I vietos
laikraSdiuose paskleist4 k-ritik4, vietos menininkq pareik5tus priekai5tus, pateikia informacij4
susijusi4 su Silumos rikiu. Publikacijoje ,,Stebuklus kuria darb5tiis ir sekme tikintys Zmonds" (2012-
12-21, Nr. l0) pateikta R. Malinausko pozicij a apie Druskininkq savivaldybes pasiekimus, iSStkius,
strategij4 lukesdius. Publikacija ,,Baigesi pinigai, - baigesi ir meil6" - juokauja meras R.
Malinauskas" (2013-02-14, Nr. 17) uLima dal[ pirmojo puslapio ir vis4 trediqi[. Publikacija pradeta
teiginiais ,,Nesitverdami pavydu ir pykdiu del informacinio leidinio ,,Mano Druskininkai" keliamos
konkurencijos, vienas vietinis miesto savaitra5tis pila purvq ant Druskininkq savivaldybes,
tendencingai pateikdamas druskininkiediq bendruomenei informacij4 apie savivaldybes veikl4
juodindamas savivaldybeje dirbandius Zmones. Kas gi dia atsitiko, kad iki Siol ra5Es apie
Druskininkq privalumus, staiga minetas vietinis savaitra5tis kurort4 eme Udyti? Apie tai
skambindami I savivaldybp, elektroniniuose lai5kuose, neformaliuose susitikimuose su savivaldybes
vadovais teiraujasi ir miestu besiZavintys svediai, ir druskininkiediai. Zmones teigia, kad jiems
skaudu ir nesuprantama, kodel to vietinio savaitra5dio Zurnalistai, talkinant dar ir keletui
savivaldybes opozicijos atstovrl, staiga eme juodinti ir peikti Druskininkus, - miest4 kuris visos
bendruomenes pastangomis per pastar4j[ desimtmeti i5trauktas i5 Zlugusio kurorto bedugnds?".
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Toliau publikacijoje pateikta mero R. Malinausko pozicija apie tai, kodel kitame vietos laikra5tyje
skelbiama neigiamo pobfldZio informacija apie Druskininkq savivaldybg (,,Mano nuomone, tokia
situacija yra susijusi su labai Zemi5ku dalyku - pinigais ir asmenines naudos siekimu"), i5reikStas
nepasitenkinimas vietos laikra5tyje skelbiama informacija, pateikta informacija apie Druskininkq
savivaldybes pasiekimus, i5S[kius, planus, atsakyta I vietos gyventojq turimus klausimus,
pakomentuoti opozicijos nariq pasisakymai. Rei5kiant pozicijq apie vietos laikra5ti pateikta
informacija ne tik apie Zurnalistq darb4 bet ir jq iSvaizdq (,,Viena kartais ateina I savivaldybe po
tamsiais akiniais slepdama pamelusius lyg po Saunaus vakarelius paakius, kita gal panagiq nespeja
i5sivalyti ar susi5ukuoti... Gal man tai ir nepatinka, bet juk Zmogaus del to nemenkini, nes
gyvenime, kaip minejau, visiems ir visko pasitaiko"), vienos i5 Zurnalisdiq vyro netinkam4
(nusikalstamfl elges[. Publikacijoje ,,Suo loja, o karavanas eina" (2013-07-04, Nr. 37) R.
Malinauskas atsake i opozicijos nariq pareiSkimus apie netinkam4jo elgesi, pateike savo nuomong
apie opozicijos nariq veiksmus, tokiq veiksmq motyvus, tiksl4. PaZymetina, jog Siose publikacijose
pateikta iSimtinai teigiama informacija apie mer4 R. Malinausk4 ir jo veikl4 tam i5ry5kinti
panaudota kitq asmenq, jq veiksmq kritika.

Druskininkq savivaldybes administracijos darbuotojos parenge ir publikacijas, kuriose
pateikti interviu su mero pavaduotoju (,,Mero pavaduotojas Linas Urmanavidius: ,,Druskininkq
savivaldybe gins savo sprendimq",2013-01-31, Nr. 15, psl. 1,3) ir Administracijos direktoriumi
(,,Vilma Jurgelevidiene: ,,Druskininkuose vieSieji pirkimai organizuojami laikantis visq
reikalavimq",2013-06-20, Nr. 35, psl. l,2).Mero pavaduotojas komentavo, jo nuomone,
netinkam4 teismo nutarim4 Druskininkq savivaldybes atZvilgiu, o Administracijos direktorius teike
pozicijqapie Druskininkq savivaldybei nepalanktl ,,Transparency International" Lietuvos skyriaus
paskelbtq prane5imq. PaZymetina, kad Siose publikacijose ginami priimti sprendimai, kritikuojami
jiems nepalank[s veiksmai, vertinimai.

Mineti Druskininkq savivaldybes administracijos darbuotojai (A. Petrauskaite ir R.
Sestokiene) parenge ir kitas publikacijas, kuriose pateikti interviu su kitais Druskininkq
savivaldybes administracijos darbuotojais (pavyzdLiui, ,,UZ Silumqmokesime maLiau" (2013-01-04,
Nr. l1), ,,Daugdja norindiq susituokti Druskininkuose" (2013-01-04, Nr. I l), ,,Kam
kompensuojamos dantq protezavimo paslaugrl i5laidos?" (2013-01-17, Nr. 13), ,,Ar galima paimti
globojamq vaik4 laikinam svediavimuisi namuose?" (2013-01-31, Nr. l5). Tokiose publikacijose
informacija pateikta Druskininkq savivaldybes gyventojams rupimais aktualiais klausimais, pats
informacij os pobldis neutralus.

Tos padios tendencijos pastebimos ir ne interviu b[du (metu) Druskininkrl savivaldybes
administracijos darbuotojrtr paruoStose publikacijose. Informacija apie Druskininkq savivaldybes
administracijos, jos darbuotojq mero veikl4 atliktus darbus, [gyvendintus projektus, pasiekimus,
svediq vizitus, gyventojams reik5mingas aktualijas i5 esmes pateikta neutraliai arba teigiamai
(pavyzdLiui, publikacijos ,,Druskininkq vandens parkui - garbingas apdovanojimas" (2012-12-21,
Nr. 10), ,,Tlkstandiai Zmoniq sutiks Naujuosius Druskininkuose" (2012-12-21, Nr. l0), ,,UZsienyje
gyvenantys druskininkiediai Kaledoms gryLta namo" (2013-01-04, Nr. ll),,,Kada prane5im4apie
ekstremaliq situacijq gyventojas gali gauti ir mobiliuoju telefonu?- (2013-01-04, Nr. l1), ,,Ir
Svedrubeje atsiras patalpos, skirtos bendruomenes centro veiklai" (2013-01-10, Nr. ti;,
,,Simboliniai2litai atne5e miestui milijoning naud4" (2013-01-17, Nr. l3),,,MaLais Zingsneliais I
sdkmq" (2013-02-07, Nr. 16), ,,Druskininkuose [sibegejo daugiabudiq renovacija" (2013-02-14, Nr.
l7), ,,Druskininkq turizmo ir verslo informacijos centras [Zenge I veiklos dvideSimtmetl" (2013-02-
14, Nr. 17), ,,Riceliuose - UZgavenes pagal senqsias tradicijas" (2013-02-21, Nr. 18), ,,sugriaukime
nematom4 sien4 tarp ne[galiqjq ir sveikqjq' (2013-02-28, Nr. l9), ,,Vaikq nepriZilrintiems tevams
atsirado prievole iSklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus" (2013-03-14, Nr. 2l),
,,Druskininkai pirmqkartqpristatyto Kanuose surengtoje parodoje "MIPIM 2013- (2013-03-21, Nr.
22), ,,Okio ministre Birute Vesaite: ,,Druskininkai visai Lietuvai kuria ypating4 pridedamqjq vertq"
(2013-03-28, Nr. 23), ,,Skatinant gyventojus atsakingiau ruSiuoti, bus tikrinami atliekq konteineriai"
(2013-04-18, Nr. 26)). O skleidZiant informacijq apie Druskininkq savivaldybes tarybos opozicijos
narius, Druskininkq savivaldybes ir jos subjektq kritikus bei subjektus, su kuriais Druskininkq
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savivaldybe turi gindus, informacijos pobldis pasikeisdavo - Sie subjektai buvo atvaizduoti
neigiamo pobldZio Sviesoje (akcentuojant jq atliktq veiksmq netinkamum4 nesqZiningum4 arba
neteisdtum{, nevengiant a5tresnes kritikos (pavyzdLiui, publikacijos ,,Opozicija prabunda tik
tarybos posedyje" (,,Mano Druskininkai",2013-01-31, Nr. 15), ,,UAB ,,Halsas" veikla - nelegali,
opozicija si[lo Zvelgti geranori5kiau" (2013-07-04, Nr. 37),,,Tarp meno ir turto,,padmimo" meno'u
(2013-07-18, Nr. 39, ,,Myliu Druskininkus" (2013-08-15, Nr. 43), ,,Tarybos posedyje kai kurie
opozicijos atstovai vel ,,dirbo" vietos Ziniasklaidai", (2013-08-22, Nr. 44)).

Leidiniuose daug publikacijq, kuriose nenurodyti konkretDs jq autoriai, tadiau jq pabaigoje
prane5ama, kad tai yra Druskininkq savivaldybes informacija. B[tent del tokio pob[dZio leidinyje
paskelbtos publikacijos Zumalistq etikos inspektorius yra gavQs UAB ,,Halsas" ir jos direktoriaus V.
Malinausko skund4. PaZymetina, kad i Zurnalistq etikos inspektoriaus Druskininkq savivaldybei
adresuot4 pra5ym4 pateikti paai5kinimus del UAB ,,Halsas" ir jos direktoriaus V. Malinausko
skundZiamos publikacijos atsakym4 pateike Administracijos direktorius. Tokiq publikacijq turinys
ir informacijos rai5kos bfldai taip pat labai skirtingi. Vis delto, kaip ir pirmiau aptartais atvejais,
nustatyta tendencija, kad apie Druskininkq savivaldybes administracijos, jos darbuotojq ir mero
veiklq jq atliktus darbus, igyvendintus projektus, pasiekimus, svediq vizitus, gyventojams
reik5mingas aktualijas, neutralius ivykius, Druskininkrl savivaldybes subjektq naudai priimtus
sprendimus informacija pateikta neutraliai arba teigiamai (pavyzdZiui, publikacijos o,Meras R.
Malinauskas nepaZeide [statymo ir vykde pareig4 vengti interesq konflikto" (2013-01-17, Nr. 13),

,,Aplinkos ministras sveikino Druskininkrtr savivaldybes iniciatyv4 aktyviai dalyvauti daugiabudiq
namq renovacijos procese" (2013-02-14, Nr. l7), ,,Meras padekojo kurorto verslininkams" (2013-
02-21, Nr. 18), ,,Klasiq krep5inio dempionams Druskininkq savivaldybe dovanos keliong I uZsienio
Sal[" (2013-02-28, Nr. 19), o apie Druskininkq savivaldybes opozicijos narius ir subjektus, su
kuriais Druskininkq savivaldybe turejo gindus, Druskininkq savivaldybes atstovU, jq veiklos
kritikus informacija pateikta neigiamo pobldZio Sviesoje - palymint pastarqjq subjektq atliktq
veiksmq netinkamum4 neteisetum4 nes4ziningum4 (pavyzdLiui, ,,R. Malinauskas: Niekada
nemaniau, kad juodindamas kitus gali pelnyti Zmoniq pagarbqir [gyti autoritet4" Q0l2-10-25, Nr.
8), ,,Tarybos narys Donatas Mizaras vel isivele I tamybines etikos problemas" (2013-01-17, Nr. l3),
,,Galimai neblaivus tarybos narys K. Kaklys sukele avaring situacij4'' Q0l3-04-25, Nr. 27), ,Ar
,,Druskonio" pilamas purvas nekenkia bendruomenei ir Druskininkams?" (2013-05-30, Nr. 32),
,,Sosnovskio bar5tis Druskininkuose - tik kai kuriq opozicijos atstovqfantazija- (2013-09-19, Nr.
48).

Kaip rnineta, kriti5kos, neigiamo turinio publikacijos, susijusios su Druskininkq
savivaldybes tarybos opozicijos nariais ir subjektais, su kuriais Druskininkq savivaldybe turejo
gindus, leidinyje ,,Mano Druksininkai" daLniausiai pateiktos greta publikacijq, kuriose paskleista
teigiamo pobldZio informacija apie Druskininkq tarybos pozicijos narius, mer% jo pavaduotoj4
(pavyzdliui, 2013-01-17, Nr. 13;2013-01-31, Nr. 15; 2013-04-25, Nr. 27;2013-07-04, Nr. 37). Be
to, kai kurioms neigiamo turinio publikacijoms paruo5ti buvo rinkta ir pateikta informacija apie
asmenq privatq gyvenim4 pavyzdLiui, apie Druskininkq savivaldybes kritiko C. Zitio i5silavinim4
,,Tarp meno ir turto ,,padmimo" meno" (2013-07-18, Nr. 39), K. Kaklio asmeninio gyvenimo fakt4
(,,Galimai neblaivus tarybos narys K. Kaklys sukele avaring situacij4'' Q0l3-04-25, Nr. 27).

PaLymetina, jog kaip publikacijq rengejai kai kur nurodyti ir Druskininkq savivaldybes
pozicijos tarybos nariai ir mero pavaduotojas: publikacrjoje ,,Teisingai supraskime daugiabudiq
namq atnaujinimo naud4" Tomas Staskevidius atsako I V. Semeskos pareik5t4 kritikq publikacijoje
,,Kodel Druskininkams reikia lynq keltuvo?" (2013-09-05, Nr. 46) tarybos nare Inga Sinkoniene
taip pat atsako I V. SemeSkos kritikq publikacijoje ,,Renginiai - ir bendruomenei, ir svediams"
(2013-08-29, Nr. 45) mero pavaduotojas L. Urmanavidius atsako I ne[vardytq asmenq kritik4 del
meno objektq ir kultlros renginiq. Siose publikacijose akcentuoti Druskininkq savivaldybes
tarybos, administracijos veiksmq tinkamumas ir pagr[stumas, kriti5kai atsiliepta apie kitokiq
pozicij4 rei5kusius asmenis, jq i5sak).tas mintis, kompetencijq.

Be pirmiau aptartq publikacijq tyrimo metu nustatyta, kad leidinyje ,,Mano Druskininkai"
buvo paskleista: 1) kitose visuomends informavimo priemondse paskleistos (perspausdintos)
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publikacijos, kuriose pateikta teigiamo pobudZio informacija apie merq R. Malinauskq (,,R. Matelis:
Meras R. Malinauskas man ima patikti. Nors niekada nesu jo matqs", 2013-0I-04, Nr. 11) arba
neigiamo pobldZio informacija apie savivaldybes tarybos opozicijos nari K. Kakli (,,Druskininkq
savivaldybes tarybos nariui - bedos del avarijos", 2013-04-25, Nr. 27): 2) kitokio pobldZio
Druskininkq savivaldybes administracijos darbuotojq ir kitq Druskininkq savivaldybes subjektq
parengta informacija civilines bUkles aktai, informaciniai pranesimai apie Druskininkq
savivaldybes institucijq priimtus norminius teises aktus, pranesimai, susijE su Europos S4jungos
struktlrinemis leSomis vykdomais projektais, sveikinimai; 3) informacija apie renginius, iSvykas,
pasiekimus, projektus, parodas, atvykusius svedius, taip pat veiklos reklama, prie kurios nurodyta,
kad japarenge Svietimo [staigos arba jq darbuotojai; 4) informacija apie sporto, kultlros renginius,
[vairirl profesijq ir pasiekimq miesto gyventojus, Sventes ir kt., kuri budinga kiekvienam vietiniam
laikra5diui.

Tyrimo metu nustatyta, kad ne prie visos leidiniuose paskelbtos informacijos buvo nurodyi
jq autoriai. Todel sudetinga tiksliai nustatyti, kiek i5 viso Druskininkq savivaldybes administracijos
darbuotojq arba kitq Druskininkq savivaldybes atstovq parengtos informacijos buvo paskleista
kiekviename leidinio ,,Mano Druskininkai" numeryje. Tadiau, sprendZiant i5 nurodltq autoriq ir
paskelbtos informacijos turinio, Druskininkq savivaldybes administracijos darbuotojq arba kitq
Druskininkq savivaldybes atstovtl parengta informacija uZimdavo nuo vieno iki keturitl kiekvieno
leidinio puslapiq (iki 2013-04-04 leidin[ sudare 8 puslapiai).

PabreLtina, kad leidinio apimt[ padidinus iki 12 puslapir6 buvo pradeti talpinti gyventojq
asmeniniai skelbimai (vienas puslapis) ir verslo subjektq reklamos (2-3 leidinio puslapiai). Tai
sietina su Druskininkq savivaldybes taryba 2013-03-31 sprendimu Nr. Tl-71 priimtu sprendimu,
kuriuo nustatytos Zemos reklamos kainos ir 100 proc. reklamos lengvata Druskininkq savivaldybes
biudZetinems istaigos ir fiziniams asmenims (iki 10 kvadratiniq centimetrq). Be to, nuo 2013 metq
leidinyje spausdinta televizijos programa, kuri uZimdavo apie 1,5 puslapio. Druskininkuose [vykus
Sventems, renginiams apie tai buvo informuojama trumpu apra5ymu su daug nuotraukq (tokia
informacija sudarydavo I-2 leidinio puslapius). Informaciniai prane5imai apie Druskininkq
savivaldybes institucijq priimtus norminius teises aktus uZimdavo vien4leidinio puslap[.

5. Kitos ginio situacijai svarbios aplinlrybes
Po Parei5kejo skundo pateikimo Administracijos direktorius ir Druskininkq savivaldybes

administracijos darbuotojai pateike skundus Zurnalistq etikos inspektoriui ir Zumalistq ir leidejq
etikos komisijai del publikacijq, paskelbttl laikra5diuose, kuriq redaktoriai yra Parei5kejai. Iki Sio
sprendimo priemimo nei vieno Siq asmenrl pateikto skundo pagr[stu nepripaZino nei Zurnalistq
etikos inspektorius, nei Zurnalistq ir leidejq etikos komisija. Be to, Zurnalistq ir leidejq etikos
komisija, reaguodama I situacij4 Druskininkuose tarp vietos Ziniasklaidos ir savivaldybes 2013-Il-
19 paskelbe prane5im4 ,,Lietuvos Zurnalistq ir leidejq etikos komisija yra vie5osios informacijos
rengejq ir skleidejq savitvarkos institucija, kurios nariai atstovauja didLiajai daliai Lietuvos
Ziniasklaidos organizacijrl. Nagrinedama Zurnalistq profesionalios etikos klausimus, Komisija
vertina ne tik atskirus atvejus, bet ir stebi Ziniasklaidos padet[ Salyje apskritai. Komisijai kelia
nerimo besiformuojanti tendencija regionuose stumti nepriklausomq Ziniasklaidq I uZrib!
naudojantis biudZeto le5omis ir savivaldybes, kaip [staigos, teikiamomis galimybemis. Komisija
atkreipia demesi i susidariusi4 nenormali4 padeti Druskininkuose. Visuomenes informavimo
[statymo 22 str.6 d. skelbia, jog valstybes ir savivaldybiq institucijos bei istaigos (i5skyrus mokslo
ir mokymo istaigas) negali blti vie5osios informacijos rengejais ir (ar) jq dalyviais. Druskininkq
savivaldybd, pasinaudodama [statyme esandia i5lyga del mokslo ir mokymo [staigq, per V5[
,,Druskininkq Svietimo centras'o (kurios steigeja yra Druskininkq savivaldybe) isteige uZ biudZeto
pinigus laikra5t[, kur[ nemokamai platina savivaldybes gyventojams. Visuomends informavimo
[statymo 29 str. 1 d. draudZia bet kurios. rD5ies istaigoms (tarp jq ir savivaldybes) monopolizuoti
visuomends informavimo priemones. Zinant, kad prenumerata ir reklama yra pagrindinis
nepriklausomos spaudos pajamq Saltinis, tokius savivaldybes veiksmus kitaip, kaip siekiu
monopolizuoti informacij4 sunaikinant nepriklausomq Druskininkq spaud4 [vardinti negalima.
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Pastaruoju metu Komisija gavo ir nagrinejo Druskininkq savivaldybes vien4 po kito teiktus skundus
ir pretenzijas del laikra5diq ,,Druskonis" ir ,,Druskininkq naujienos" straipsniq, kuriuose
kritikuojama savivaldybes veikla. Komisijos nuomone, demokratineje valstybeje net ir stipriausias
pozicijas turintys politikai neturi teises ki5tis i Ziniasklaidos veikl4 iSskyrus tas galimybes, kurias
jiems suteikia [statymai. Bandymas uLgniauLti savaranki5k4 su valdZia nesusijusi4 spaud4 yra
rimtas perspejimas demokratinei visuomenei, jog siekiama riboti jos teisE gauti ne5ali5k4
nepriklausomq ir politiniq bei partiniq isipareigojimq nesaistomq informacrjq'.

Be to, 2013-08-26 Zurnalistq etikos inspektorius gavo Valstybines duomenq apsaugos
inspekcijos 2013-08-21 ra5t4 prie kurio pridetos Valstybines duomenq apsaugos inspekcijos
direktoriaus 2013-08-21 sprendimo, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Raimondo Sukio
2013-07-17 ra5to ir Viliaus Seme5kos 2013-06-26 skundo kopijos. I5analizavus pateiktus
dokumentus, padarytos i5vados, kad (1) Vilius Seme5ka kreipesi su skundu I Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolieriq, praSydamas [vertinti Druskininkq savivaldybes administracijos direktores V.
Jurgelevidienes ir Druskininkq savivaldybes administracijos darbuotojos R. Sestokienes veiksmus,
(2) gavgs 5[ skund4 R. Sukys kreipesi I Valstybing duomentl apsaugos inspekcij4 pra5ydamas
pateikti motyvuotq iSvad4 ar Druskininkq savivaldybes administracijos pareigflnq veikla skunde
nurodytu atveju atitinka Asmens duomenq teisines apsaugos [statymo ir kitq teises aktq
reikalavimus, (3) Valstybines duomenq apsaugos inspekcija, padariusi iSvad4 jog konkrediu atveju
R. Sestokiene, tvarkydama V. SemeSkos duomenis (rinkdama informacij4 apie V. SemeSkos privatq
gyvenim{ veike kaip Zurnaliste, pagal autorinE sutart[ rengianti publikacijas laikra5diui ,,Mano
Druskininkai", o ne kaip Druskininktl savivaldybes administracijos darbuotoja, persiunt0
dokumentq kopijas Zurnalistq etikos inspektoriui. Tyrimus atlikusioms institucijoms nekilo
abejoniq, kad R. SeStokiene 2013-06-27 rinko informacijq apie V. Semeskos privatq gyvenim4.
Tadiau Zurnalistq etikos inspektorius nesutiko (apie tai paZymejo Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolieriui), jog R. SeStokiene veike kaip Zurnaliste, pagal autorinp sutart[ rengianti publikacijas
laikra5diui ,,Mano Druskininkai", o ne kaip Druskininkq savivaldybes administracijos darbuotoja.
Del Sio aspekto pladiau paLymetina. kad Administracijos direktorius Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolieriui (l) nurode, jog (l.l) R. Se5tokienes ir Druskininkq savivaldybes administracijos
sudarltoje darbo sutartyje numatyta, jog R.Se5tokiene pasirenka darbo laikq (1.2) R. Sestokiene
informacijos apie V. Seme5kos rinkimo dien4 Druskininkq savivaldybes administracijoje nedirbo,
nes turejo poilsio dien4 (2) pateike R. Sestokienes ir Druskininkq savivaldybes administracijos
sudarytos darbo sutarties koprjq, kurioje numatlta, kad darbo sutartis 2013-05-06 papildyta s4lyga,
kad R. Se5tokiene savo nuoZi[ra pasirenka darbo dienas. Tokia poziclja ir argumentai vertintini
kriti5kai del Sirl aplinkybiq: 1) R. Se5tokiene V. Seme5kai skambino i5 Druskininktl savivaldybes
administracijos tarnybinio telefono; 2) R. SeStokiene prisistate kaip Druskininkq savivaldybes
administracijos darbuotoja; 3) 2013 m. birZelio men. laikra5dio ,,Mano Druskininkai" numeriuose
nurodytame redakcijos darbuotojq sqraSe R. Sestokienes nera; 4) R. Sestokiene veikdama kaip
Druskininkq savivaldybes administracijos darbuotoja dar iki 2013-05-06 renge [vairaus pobudZio
publikacij as, kurios buvo i5spausdintos leidinyj e,,Mano Druskininkai".

Svarbu paZymeti ir aplinkybg, kad igaliojimai leidinio ,,Mano Druskininkai" spausdinimo
paslaugq pirkimui buvo suteikti Druskininkq savivaldybes administracijai. Druskininkq Svietimo
centras Siuo klausimu nurode, kad (1) tai buvo padaryta siekiant minimalios kainos ir stokojant
kompetencijos, (2) jis igaliojo Druskininkq savivaldybes administracijq organizuoti bei atlikti ir
elektros energijos pirkimo proced[ras.

6. Tyr imo metu nus tatyt4 apl inlEbi4 ivert inimas
Atlikus leidinyje ,,Mano Druskininkai" paskelbtos informacijos analizg, konstatuotina, jog

leidinys ,,Mano Druskininkai" yra vietinis laikra5tis - periodi5kai leidZiamas ir platinamas vietos
informacinis leidinys, kuriuo formuoj amas pozityvus Druskininkq [vaizdis.

Leidinyje ,,Mano Druskininkai" sukurta savita platforma Druskininkq savivaldybes
administracijai, Druskininkq savivaldybes merui ir savivaldybes tarybos pozicijos nariams teikti
informacij4 visais klausimais. Itin svarbu paZymeti, jog laikotarpiu nuo leidinio pradZios (2011-12-



l8

24) iki Sios sprendimo priemimo leidinyje pateikiama i5skininai teigiama informacija apie
Druskininkq savivaldybes administracij4 Druskininkq savivaldybes merq ir savivaldybes tarybos
pozicijos narius _fq veiklq pasiekimus, asmenines savybes, nuveiktq darbq reik5mingum4
Druskininkams). Sirl asmenq atZvilgiu nepateikta jokiq reikSmingq kritiniq pastabq ar vertinimq.
PrieSingai, jq veiklos teigiamam vertinimui pasitelkta kitq asmenq - Druskininkq savivaldybes
tarybos opozicijos nariq subjektq su kuriais Druskininkq savivaldybe turejo gindus, ir kitrl asmenq,
kurie rei5ke Druskininkq savivaldybei nepalankq poZiflr[ - kritika. AtsiZvelgiant i tokias aplinkybes
ir aptartus informacijos pateikimo budus, apimt[ ir viet4 darytina i5vada, kad leidiniu ,,Mano
Druskininkai" vykdyta ir vykdoma Zurnalistine kampanija, parengta pagal i5ankstinius nusistatymus
ir tenkinant grupinius - politinius interesus. Toks vie5osios informacijos skleidimo bldas niekaip
nesiderina su pagrindiniais visuomenes informavimo principais.

Zurnalistq etikos inspektorius negindija,kad de jure leidinio ,,Mano Druskininkai" leidejas /
vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) yra Druskininkq Svietimo centras. Tadiau [vertinus
visas reik5mingas aplinkybes, akivaizdu, kad de facto Druskininkq Svietimo centras nera vienintelis
ir net ne pagrindinis leidinio ,,Mano Druskininkai" leidejas / vie5osios informacijos rengejas
(skleidejas). Leidejas - tai asmuo, vykdantis leidybing veikl4 (Visuomenes informavimo [statymo 2
straipsnio 29 dalis); vie5osios informacijos rengejas - tai visuomenes informavimo audiovizualinemis
priemonemis paslaugos teikejas, radijo programq transliuotojas, leidykla, kino, garso ar vaizdo
studija, informacijos, reklamos ar vieSqjq rySiq agentiira, redakcija, informacines informavimo
priemones valdytojas, nepriklausomas kurejas, Zurnalistas ar kitas asmuo, rengiantys ar pateikiantys
skleisti vie54j4 informacij4 (Visuomenes informavimo [statymo 2 straipsnio 75 dalis); vieSosios
informacijos skleidejas - tai visuomenes informavimo audiovizualinemis priemondmis paslaugos
teikejas, retransliuotojas, radijo programq transliuotojas, informacines informavimo priemones
valdytojas ar kitas asmuo, skleidZiantys vie54j4 informacijq visuomenei ir atsakantys uZ tos
informacijos teisetum4 (Visuomenes informavimo [statymo 2 straipsnio 76 dalis).

Tiek Zurnalistq etikos inspektorius, tiek administraciniai teismai laikosi vieningos praktikos,
kad vie5osios informacijos rengeju (skleideju) pripaZistamas juridinis (iSimtinais atvejais ir fizinis
asmuo), kuris daro arba gali padaryti lemiam4 [tak4 skelbiamos informacijos turiniui, priimantis
arba galintis priimti sprendimus del visuomenes informavimo priemones pobldZio, periodi5kumo,
platinimo, kainos, darbuotojq pridmimo, visuomenes informavimo priemonds skleidimo
nutraukimo, reklamos ir kitq reik5mingq aplinkybiq. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2012-09-24 nutartimi administracineje byloje Nr. As02 -170012012 vie5osios informacijos rengeju
(skleideju) buvo pripaZintas juridinis asmuo, valdantis televizijos kanal4 nors konkredi4laid4pagal
sudaryt4 sutart[ fizi5kai parenge fizinis asmuo. I5plestines teisejq kolegijos nuomone, tai, kad visi su
laidos klrimu, transliacija, reklamavimu ir anonsavimu susijg sprendimai priimami tik iS anksto
suderinus su juridiniu asmeniu, vertintina kaip fizinio ir juridinio asmenq bendradarbiavimas
rengiant laidq todel juridinis asmuo laikytinas ne tik vie5osios informacijos skleideju, bet ir
rengeju.

Konkrediu atveju Druskininkq savivaldybes taryba tvirtino, keite ir visuomet ateityje gali
pakeisti Druskininkq Svietimo centro nuostatus, kuriuose nustatytos centro veiklos ruSys, paskirtis,
uZdaviniai. Nors leidinys ,,Mano Druskininkai" pradetas leisti 20ll-I2-24, Druskininkq Svietimo
centro nuostatq, numatandiq papildomas veiklos sritis - knygU periodiniq leidiniq laikra5diq,
Zurnah4 ir periodiniq leidiniq leidyb4 Druskininkq savivaldybes tarybos sprendimu pakeitimai
padarlti t|k2013-04-26 (sprendimas Nr. T1-105). Iki tol Druskininkq Svietimo centro nuostatuose
tebuvo numatyta galimybe uZsiimti kita leidyba (kodas 58.19).

Be to, Druskininkq savivaldybes tarybos sprendimais patvirtinus savivaldybes biudZetus,
buvo paskirti asignavimai biudZetinems [staigoms, tarp j.l ir Druskininkrtr Svietimo centrui. BDtent i5
Siq le5q finansuota leidinio ,,Mano Druskininkai" leidyba (Druskininkq Svietimo centro darbuotojq
darbo uZmokestis, leidinio spausdinimas ir platinimas) iki paramos sutardiq su UAB ,,Druskininkq
sveikatinimo ir poilsio centras AQUA" sudarymo. Nesudarius naujq paramos sutardiq leidybai biitq
naudoj amos Druskininkq savivaldybes tarybos paskirtos leSos.
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PaZymetina ir tai, kad Druskininkq savivaldybes taryba 2013-03-31 sprendimu Nr. T1-71
nustatd leidinyje ,,Mano Druskininkai" skelbiamos reklamos kainas ir lengvatas. SprendZiant i5
Druskininkq savivaldybes tarybos posedZio protokole uZfiksuotos informacijos, tarybos nariai
Zinojo, kad reklamos talpinimo leidinyje ;,Mano Druskininkai" kaina bus maZesne nei kituose
leidiniuose. Be to, Druskininkrl savivaldybes taryba, kaip Druskininkq Svietimo centro savininko
teises ir pareigas igyvendinantis subjektas, turi ir kitas pladias galias, susijusias su Druskininkq
Svietimo centru, pavyzdLiu| gali sustabdyti ar panaikinti Druskininkq Svietimo centro priimtus
teises aktus, priimti ir atleisti jo vadov4 reorganizuoti ar likviduoti pati centrq.

Nagrinejamu atveju Administracijos direktorius leido Druskininkq Svietimo centrui imti
informacij4 i5 Druskininkq savivaldybes interneto svetaines, ir informavo, kad 2013 metrl
informaciniai prane5imai apie Druskininkq savivaldybes tarybos priimtus teises aktus bus
spausdinami leidinyje ,,Mano Druskininkai". Administracijos direktorius atsake I Zurnalistq etikos
inspektoriaus Druskininkq savivaldybei siqstq pra5ym4 pateikti paai5kinimus del PareiSkejq
nurodytq aplinkybiU, taip pat I inspektoriaus pra5ym4pateikti paai5kinimus del UAB ,,Halsas" ir jos
direktoriaus V. Malinausko skunde nurodltq aplinkybiq.

Kaip jau nustatyta, leidinyje ,,Mano Druskininkai" ypad gausu Druskininkq savivaldybes
administracijos darbuotojq parengtos informacijos. Be to, Druskininkq savivaldybes administracija
buvo igaliota atlikti leidinio spausdinimo paslaugq pirkimq. Antros ir tredios paramos sutardiq
sudarymo metu (2013-05-03 ir 2013-07-11) UAB ,,Druskininkq sveikatinimo ir poilsio centras
AQUA" valdybos nariai buvo Druskininkq savivaldybes administracijos skyrirl ir tarnybq vedejai
bei Druskininkq savivaldybes mero patareja. Sios valdybos pirmininkas - Druskininktl savivaldybes
administracijos Investicijq ir turto valdymo skyriaus vedejas Algirdas Svirskas. PaZymetina, kad jis
2013-05-22 kreipesi su skundu I Zumalistq etikos inspektoriq, praSydamas iSnagrineti, ar
savaitra5dio ,,Druskonis" veiksmai nepaZeide teises aktq reikalavimq. Veliau, gindamas Druskininkq
savivaldybes administracijos dalykinE reputacij4 kitus skundus Zumalistq etikos inspektoriui teike
Administracijos direktorius. R. Se5tokienes ir Druskininkq savivaldybes administracijos sudaryta
darbo sutartis 2013-05-06 (pladiau 5i aplinkybe nagrineta Sio sprendimo 5 dalyje) papildyta
nuostata, kad R. Se5tokiene pati pasirenka darbo laik4 Druskininkq savivaldybes administracijoje.
Sis pakeitimas patvirtintas R. Sestokienes ir Administracijos direktoriaus.

AtsiZvelgiant I visas tyrimo metu nustatytas aplinkybes, ypad i Druskininkq savivaldybes
tarybos, Administracijos direktoriaus bei jo vadovaujamos Druskininkq savivaldybes
administracijos atliktus veiksmus, priimtus sprendimus ir galejim4 padaryti lemiam4 itakq visiems
su leidinio ,,Mano Druskininkai" veikla susijusiems aspektams, taip pat [vertinus leidinyje
paskelbtos informacijos turin[, darytina i5vada, kad de facto leidinio ,,Mano Druskininkai" leidejais
/ vie5osios informacijos rengejais (skleidejais) taip pat yra Druskininkrl savivaldybds taryba,
Administracij os direktorius ir Druskininkq savivaldybes administracij a.

Druskininkq Svietimo centro kaip vienintelio leidinio ,,Mano Druskininkai" leidejo /
vie5osios informacijos rengejo (skleidejo) egzistavimo galimybe kriti5kai vertintina ir del jo statuso
(centro pagrindine paskirtis buvo ir yra suaugusiqjq mokykla), ir del pozicijos (es4 stokodamas
kompetencijos ir siekdamas minimalios kainos, centras igaliojo Druskininkq savivaldybes
administracqqorganizuoti ir atlikti vie5uosius pirkimus). Kitoks nagrinejamos situacijos vertinimas
reik5tq, kad mineta Svietimo (mokymo) [staiga savaranki5kai leido leidin[, (1) kurio tkaLas yra
didesnis uZ kitq dviejq vietiniq laikra5ditl bendr4 tiraL4 (2) kuriame skleidZiama plataus spektro ir
maLai k4 bendro su Svietimu (mokymu) turinti informacija, (3) kurio skaitytojas nemokettl nei uZ
pati leidin[, nei uZ jo gavim4furistatym{.

Del nustatytq aplinkybiq darltina i5vada, kad Druskininkq savivaldybes institucijos
(Druskininkq savivaldybes taryba, Druskininkq savivaldybes administracijos direktorius) ir
Druskininkq savivaldybes [staigos (Druskininkq savivaldybes administracija ir Druskininkq
Svietimo centras), leisdamos vietin[ periodini laikra5t[ ,,Mano Druskininkai", paleide Visuomenes
informavimo [statymo 22 straipsnio 6 dal[.

AtsiZvelgiant I leidinio ,,Mano Druskininkai" finansavim4 tiralo dyd[, kainq (leidinys
nemokamas), platinimq (platinamas nemokamai), reklamos kaintl dydZius, jq lengvatas (100 proc.
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lengvata taikoma Druskininkq savivaldybes biudZetinems [staigos ir fiziniams asmenims) ir i
leidinyje spausdinamq informacij4 akivaizdu, kad jo leidyba yra prie5inga sqZiningai konkurencijai
visuomends informavimo srityje ir visuomends informavimo pliuralizmui. Zurnalistq etikos
inspektorius sutinka su Zurnalistq ir leidejq etikos komisijos poziclja, kad prenumeratair reklama
yra pagrindiniai nepriklausomos Ziniasklaidos pajamq Saltiniai. Visuomenes informavimo [statymo
29 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybes ir savivaldybiq institucijos kontroliuoja, kad britq
i5saugotas visuomends informavimo pliuralizmas ir sqZininga konkurencija. Tadiau konkrediu
atveju Druskininkq savivaldybes institucijos ir [staigos ne tik nekontroliavo visuomends
informavimo pliuralizmo ir sqZiningos konkurencijos i5saugojimo, bet emesi Siems siekiams
prie5ingq priemoniq ir jq igyvendinimo.

Kartu akcentuotina, jog visl vie5osios informacijos rengejai (nepriklausomai nuo jrtr statuso,
informacijos pateikimo b[do, ar jie vykdo leidybos veiklqteisetai, ar ne) turi nepaZeisti visuomenes
informavimo srit[ reglamentuojandiuose teises aktuose nustatytq reikalavimq keliamq informacijos
turiniui ir vie5osios informacijos rengejq elgesiui. Nagrinejamu atveju buvo vykdyta akivaizdi
kampanija, parengta pagal i5ankstinius nusistatymus ir tenkinant grupinius - politinius interesus.
Tokiu bfldu buvo paZeistas Visuomenes informavimo [statyrno 22 straipsnio 8 dalies 1 punktas.
Kadangi uZ informacijos teisetum4 atsako vie5osios informacijos skleidejas, todel atsakomybe uZ
Visuomenes informavimo [statymo 22 straipsnio 8 dalies 1 punkto paZeidim4 konkrediu atveju
tenka ne tik Druskininkq Svietimo centrui, bet ir kitiems leidinio ,,Mano Druskininkai" leidejams /
vie5o sios informacij os rengej ams (skleidej ams).

7 . Nustatyto paieidimo paSalinimas
Nustatytas Visuomen6s informavimo [statymo 22 straipsnio 6 dalies paZeidimas turi bUti

nedelsiant pa5alintas. AtsiZvelgdamas i Visuomenes informavimo [statymo 22 straipsnio 6 dalyje
nustatytas galimybes savivaldybiq institucijoms ir [staigoms rengti ir skleisti informacij4 Zumalisttl
etikos inspektorius, kaip pareigunas, priZi[rintis Visuomenes informavimo istatymo nuostatq
[gyvendinimq (Visuomenes informavimo [statymo 49 straipsnio 1 dalis), palymi Siuos alternatyvius
nustatyto paZeidimo pa5alinimo bldus :

1) Druskininkrl savivaldybes taryba, Administracijos direktorius ir Druskininkq savivaldybes
administracija toliau leidLia leidin[ ,,Mano Druskininkai", tadiau jis tampa neperiodiniu lr jo turinys
apsiriboja informacijos teikimu apie Druskininkq savivaldybes institucijq bei istaigrl veikl4;

2) Druskininkq Svietimo centras toliau leidLia leidin[ lr jo turinys apsiriboja informacijos,
susijusios su Svietimo (mokymo) funkcijos teikimu, skleidimu;

3) leidinio ,,Mano Druskininkai" leidyba nutraukiama, o Druskininkq savivaldybiq institucijos
bei istaigos informacij4apie savo veikl4 skleidZia Druskininkq savivaldybes intemeto svetaineje.

PaZymetina, kad ne bet kokia veikla laikytina Svietimu. Verslo subjektq reklamos,
informacijos apie Sventinius renginius, politikq sveikinimq asmeniniq skelbimq televizijos
programq, grupinius ir politinius interesus tenkinandios bei politines reklamos poZymius turindios ir
kitokios vietiniams laikra5diams budingos informacijos skleidimas panaudojant visuomenes
informavimo priemong konkrediu atveju nelaikytini formaliuoju ir neformaliuoju Svietimu,
saviSvieta ar Svietimo pagalba.

Kartu paLym€tina. kad Zurnalistq etikos inspektorius sprendZia, ar jo sprendimas tinkamai
ivykdytas ir vykdomas. Netinkamai [vykdytas ar nevykdomas Zumalistq etikos inspektoriaus
sprendimas nerei5kia prievoles vykdyti Zurnalistq etikos inspektoriaus sprendim4baigties.

AtsiZvelgdamas I nurodyus argumentus, vadovaudamasis Visuomenes informavimo
[statymo 49 straipsnio 1 dalimi ir 50 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Zurnalistq etikos inspektorius

nusprende:
1. PripaLinti parei5kejq Druskininkq kra5to savaitra5dio ,,Druskonis" redaktoriaus E.

Rutkausko ir savaitra5dio ,,Druskininkq naujienos" redaktoriaus R. Sadausko skundq del leidinio
,,Mano Druskininkai" leidybos pagristu.
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2. [speti vieSosios informacijos rengejus (skleidejus) - Druskininkq Svietimo centr4
Druskininkq savivaldybes tarybau Druskininkq savivaldybes administracijos direktoriq ir
Druskininkq savivaldybes administracij4 del Visuomenes informavimo fstatymo 22 straipsnio 6
dalies ir 8 dalies I punkto paZeidimo.

3. Reikalauti, kad vieSosios informacijos rengejai (skleidejai) - Druskininkq Svietimo
centras, Druskininkq savivaldybes taryba, Druskininkq savivaldybes administracijos direktorius ir
Druskininkq savivaldybes administracija pa5alintq Visuomends informavimo [statymo 22 straipsnio
6 dalies paZeidim4.

4. ISsiqsti sprendim4Parei5kejams ir vie5osios informacijos rengejams (skleidejams).
Apie Sio sprendimo (reikalavimo) vykdym4 (ivykdym{ vie5osios informacijos rengejai

(skleidejai) turi informuoti Zurnalistq etikos inspektoriq per 30 dienq nuo jo gavimo dienos
Zurnalistq etikos inspektoriaus sprendimas gali b[ti skundLiamas teismui per 30 dienq nuo

jo paskelbimo (gavimo) dienos.

Zurnalistq etikos inspektore ZitaZamLickiene


