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prieš mažą nevyriausybinę organizaciją
kronika iki 2007 08 13

Čia pateikiami įvairus “Lietuvos ryto” leidinių
grupės rašiniai apie R. Juozapavičių ir TILS su
TILS komentarais. Po to, kai R. Juozapavičius
įsirašo interviu su V. Kvedaru iš “Ekstra” žurnalo
ir paskelbia jį internete, “Lietuvos ryto”
žurnalistai liovėsi skambinę R. Juozapavičiui ir
apskritai klausę jo nuomonės apie jo veiklą.
Vaizdo įrašas, atskleidžiantis V. Kvedaro
žurnalistikos ypatybes, yra pasiekiamas
http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/6
0442.

V. Kvedaras “Ekstroje” užsipuola R.
Juozapavičių trečią kartą

•

Antrąsyk V. Kvedaras užsipuolė TILS ir R.
Juozapavičių 2005 04 18, kai “Ekstra” siejo
TILS su ES paramos grobstytojais:

•

Pirmąsyk V. Kvedaras puolė 2004 m. rudenį
publikacijoje “Neskaidrus “Tarptautinis
skaidrumas”. Ten R. Juozapavičius laikomas
“neskaidriu” nes sutiko, jog G. Žiemelio
vadovaujama bendrovė “Žvilgsnis iš arčiau”
atliktų politinių partijų rinkimų finansinių
ataskaitų analizę. V. Kvedarui G. Žiemelis
atrodo įtartina asmenybė, tad bet koks
bendradarbiavimas su jo įmone šiam
žurnalistui yra “neskaidrus”.

• TILS yra absoliučiai skaidri
organizacija.
• Teiginys “atliktas žurnalistinis
tyrimas perša mintį, kad su
korupcija kovojančioje
visuomeninėje organizacijoje
“Tarptautinis skaidrumas”
anaiptol ne viskas skaidru”
yra šmeižikiškas. Straipsnyje
nėra jokio fakto, kuris leistų
kalbėti apie TILS skaidrumo
stoką.
• Šį teiginį TILS laiko įžeidimu,
darančiu žalą TILS dalykinei
reputacijai.
• Keista, kad net neįvykęs
konkursas yra dingstis “ięškoti
kaltės”.

•

V. Kvedaras pirmame sakinyje daro faktinę
klaidą: CPVA rengtas konkursas buvo ne
tyrimui atlikti, bet STT stiprinti. Bet šiame
rašinyje toliau atkreipsime dėmesį tik į apie
TILS skleidžiamus prasimanymus.

•

V. Kvedaras mini konkurso kvalifikacinius
reikalavimus, - neva, sukurtus specialiai
TILS: “dalyvis per pastaruosius trejus
metus yra įvykdęs ne mažiau kaip 1
projektą, kurio biudžetas ne mažesnis, kaip
630 000 eurų, kovos su korupcija srityje”.
V. Kvedaras yra nagrinėjęs TILS pajamas ir
turėjo puikiai žinoti arba galėjo paklausti R.
Juozapavičiaus, ar yra bent vienas
projektas, kurio biudžetas siektų 630 000
eurų? R. Juozapavičiaus žiniomis,
didžiausias kada nors TILS įgyvendinto
projekto biudžetas siekė viso labo 58 789
eurus ir 48 eurocentus. V. Kvedaro
prielaida yra įžeidimas.

•

Juozapavičiui nėra neįdomu, kuo
konkursas baigėsi! Priešingai, jis V.
Kvedarui sakė, kad jam būtų tai įdomu
sužinoti, - šis noras gerai girdėti interviu
įraše. Toks V. Kvedaro teiginys neatitinka
tikrovės ir žemina R. Juozapavičiaus garbę
ir orumą.

•

Teiginys “R. Juozapavičius nelinkęs detaliai pasakoti”
yra melagingas. V. Kvedaras nieko daugiau neklausė
Juozapavičiaus apie S4ID, nors šis siūlėsi duoti
partnerių vizitines korteles.

•

R. Juozapavičius pasakė tikrai daugiau negu vieną
sakinį apie bendradarbiavimą su S4ID į ką V. Kvedaras
tepasakė “aišku”. Teiginys neatitinka tikrovės ir žemina
Juozapavičiaus garbę ir orumą.

•

Juozapavičius nepuolė aiškinti žinąs kur krypsta
“Ekstros” tyrimas. Juozapavičiaus elgesys gerai matyti
interviu vaizdo įraše. Toks apibudinimas - įžeidimas.

•

Juozapavičius niekada neteigė “tyrimo išvados –
Lietuvos miškininkai ir Generalinės miškų urėdijos
specialistai yra korumpuoti – pataikė į dešimtuką”. Jis
aiškino V. Kvedarui tyrimo esmę, bet šis jos neparašė.
Teiginys neatitinka tikrovės ir žemina Juozapavičiaus
garbę ir orumą.

•

Juozapavičius nereaguoja skaudžiai, kai jam
primenamas tyrimas. Toks reakcijos apibūdinimas yra
įžeidimas.

•

Teiginys apie tyrimo užsakovus Lietuvos gamtos fondą
(LGF) už šios visuomeninės organizacijos faktiškai
kyšojo UAB “IKEA” ausys” yra įžeidimas, nes pati TILS
spaudos konferencijoje pristatydama tyrimą nurodė
“IKEA” kaip vieną LGF rėmėjų. Paprastai pasakymas
“kyšo ausys” taikomas nevykusiai besislepiančiam.

•

Teiginys apie “kyšančias ausis” yra nesuprantamas ir
neišplėtotas, nes “IKEA” daugiau rašinyje neminima.
UAB “IKEA” neegzistuoja, yra tik “UAB IKEA TRADING
SERVICES”.

•

TILS tyrėjai nieko nesuplakė. TILS visada pasiruošusi
diskusijoms apie bet kurio savo tyrimo kokybę, bet
Generalinė miškų urėdija į diskusijas nekviečia!

•

40 urėdijų ir respondentų skaičius niekaip nesusijęs.
Apklausiami buvo verslininkai, o ne urėdijų darbuotojai.

•

Tyrimų neužsakė verslininkai, juos užsakė LGF, tyrimų
užsakovai niekada nedaro įtakos TILS nešališkumui ir
garbingumui.

•

“Miškų sektoriaus skaidrumo tyrimu” TILS nieko nesiekė
“spausti” ar panašiai. Tyrimas pasiekiamas
http://www.transparency.lt/new/images/misku_prezentacija_
naujas0608.pdf.

•

R. Juozapavičius įstengia rasti daugiau paaiškinimų apie
galimą Generalinės miškų urėdijos korupciją, - pvz., apie
galimą korupcinių tinklų priedangą, apie bandymus paveikti
TILS tyrimo eigą, bet V. Kvedaras tai nutyli ir nieko daugiau
neklausia.

•

Ši pastraipa leidžia manyti, kad pasak V. Kvedaro, VST
skundžiasi, jog būtent R. Juozapavičius bandė įtraukti VST į
pinigų plovimo aferą. Jokių faktų apie tai nėra pateikta. Taip
pat galima suprasti, kad VST vadovai teigia, jog TILS juos
šantažavo. Jokio pagrindo taip sakyti nei V. Kvedaras nei
niekas kitas neturi, nes tokių faktų nėra. TILS pavadinimo
minėjimas tokiame kontekste yra įžeidimas. V. Kvedaras
interviu metu prašo Juozapavičiaus papasakoti apie tai tik
“dešimčia sakinių”, kas rodo jo išankstinį nusistatymą.

•

TILS analizės pavadinimas atitiko jos turinį. TILS analizavo
įstatymo 43 straipsnį, kuris atveria galimybę
skirstomiesiems tinklams reikalauti branginti elektrą iki
dviejų kartų. Analizė pasiekiama
http://www.transparency.lt/new/index.php?option=com_con
tent&task=blogsection&id=2&Itemid=9.

•

Bendrovė S4ID savo ruožtu pasiruošusi ginti savo
reputaciją nuo “Ekstra” puolimo, nes nesijaučia padariusi
jokio nusikaltimo, o kokių priekaištų jai turi “Ekstra” iš
straipsnio nepavyksta suprasti.

•

Spėliojimai yra be pagrindo. V. Kvedaras net
neklausė Juozapavičiaus, ką jis apie tai mano.

•

Šį klausimą V. Kvedaras galėjo pateikti
Juozapavičiui, bet nepateikė. Tepasakė “viskas
aišku”. V. Kvedaro nenoras sužinoti ką nors daugiau
iš Juozapavičiaus ir jo nekantrumas interviu metu
tikrai glumina.

•

Negarbingas sakinių sugretinimas. Į hipotetinį
klausimą apie Vilniaus brigadą V. Kvedaras atsako
Juozapavičiaus žodžiais iš interviu, daryto 2004 m.
Tada V. Kvedaras verslininką G. Žiemelį įtarė darant
nusikaltimus ir klausė, kodėl TILS sutiko
bendradarbiauti su jo vadovaujama bendrove
“Žvilgsnis iš arčiau”. Ši bendrovė nemokamai, bet
labai kokybiškai atliko politinių kampanijų finansų
analizę. Juozapavičius lig šiol nesigaili, kad
bendradarbiavo su G. Žiemeliu analizuodamas
politikų finansus, tačiau nesiima vertinti jo kitos
veiklos.

Žurnalistų ir
leidėjų etikos
komisija bei
Žurnalistų etikos
inspektorius
pateikia savo
išvadas apie
“Ekstra” rašinį.

•

8310 egz. tiražu platinamas melas yra blogiau
už bet kokias vaikų įmanomas padaryti
skriaudas. Mūsų supratimu, čia V. Kvedaras
menkina savo verslo nusižengimus žurnalisto
profesinės etikos reikalavimams ir dėl to kilusį
TILS protestą.

•

Nors ir labai kukliai, bet darbas VTEK yra
atlyginamas.

•

Jokių “vyresniųjų” užtarimo Juozapavičius
neprašė. Šio keisto žargono šifravimas labai
apsunkina V. Kvedaro rašinių skaitymą.

•

Juozapavičius išsamiai paaiškino, kokios yra V.
Kvedaro rimtos faktinės klaidos ir yra
pasiruošęs viešai diskutuoti su V. Kvedaru
ar bet kuo kitu apie žurnalo “Ekstra” ir TILS
veiklos kokybę.
Žr.:http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articl
es/60442

•

V. Kvedaras interviu Juozapavičiui prisipažįsta
nevertinąs galimybės būti Lietuvos žurnalistų
sąjungos nariu, tad nėra aišku, su kokia
žurnalistų profesine bendruomene jis save
tapatina.

•

KSI yra sulaukęs daug žymiai rimtesnės kritikos nei V.
Kvedaro rašinys (žr. Galtung, F. 2005. „Measuring the
Immeasurable: Boundaries and Functions of (Macro)
Corruption Indices”), tačiau iki šiol išliko vienu iš
svarbiausių ir įtakingiausių korupcijos tyrimų
pasaulyje. Bet V. Kvedaras nesiekia pasikalbėti apie
tai su sociologais, TILS ekspertais.

•
•

Papildome: ir 2005 metais.
Patiksliname: 2006 m. Lietuva kartu su Čekija ir
Kuveitu, o ne Latvija dalijosi 46-48 vietomis.
Lietuvoje taip pat KSI tyrimą organizuoja ir
koordinuoja Transparency International sekretoriatas,
o ne jų “atstovai Lietuvoje”, t.y. TILS.
KSI metodologijoje aiškiai nurodyta, kad tai yra
“tyrimų tyrimas”, t.y., antrinius duomenis analizuoja ir
vertina ekspertai. TILS požiūriu, tai rodo informacijos
analizės sudėtingumą bei svorį, o ne duomenų
nepatikimumą.
2006 m. Freedom House buvo tik vienas iš 12
šaltinių, kurių duomenys buvo įtraukti į KSI
skaičiavimus, todėl ženklios įtakos indekso
skaičiavimui turėti negali.
Neaišku, apie kokį “Gallup” institutą kalbama?
Paskutinis Gallup Worldwide Corruption Index
2006 Lietuvą pateikia kaip korumpuočiausią
pasaulio valstybę! Ten Lietuvos “korupcijos
indeksas” yra prasčiausias iš visų dalyvavusių šalių:
Lietuva užima 101 vietą iš 101 galimos. Galime
paaiškinti daugiau apie tai, jei kam įdomu.
Į KSI skaičiavimus yra įtraukiama Freedom House
ataskaita “Nations in Transit”. Ataskaita rašoma
remiantis ne žmonių apklausomis, o šalies ekspertų
vertinimais. Daugiau: http://www.freedomhouse.org/.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Dar kartą: KSI yra “tyrimų tyrimas”, kuris remiasi
verslo atstovų apklausomis bei ekspertų
vertinimais. Apklausos nėra vienintelis tyrimų
metodas, kuriuo remiantis skaičiuojamas KSI. 2006
m. Lietuvos KSI buvo skaičiuojamas remiantis
verslo atstovų apklausomis (2 šaltiniai) bei išorės ir
vidaus ekspertų vertinimais (4 šaltiniai).
Panašu į gandus. Klausimas turi būti adresuojamas
World Economic Forum atstovams.
Atrodo, kad V. Kvedarą iš visos TILS veiklos
labiausiai jaudina “Žvalgomasis miškų sektoriaus
skaidrumo tyrimas”, dėl kurio spaudos konferencijos
metu pristatant tyrimą labai pyko jo žmona Aldona
Kvedarienė, daug rašanti apie miškų sektorių. TILS
domisi, ar jos rašiniai nėra užsakyti Generalinei
miškų urėdijai pavaldžių urėdijų.
Siemens niekada neįsteigė TI. Siemens buvo tarp
keliasdešimt Vokietijos įmonių, kurios rėmė TI
Vokietijos skyrių, kuris atsisako iš vienos įmonės
imti daugiau kaip 5000 EUR paramos per vienerius
metus. Vos kilus Siemens skandalui 2004 m.
Siemens įmonės narystė TI Vokietijos skyriuje buvo
sustabdyta, o vėliau jos narystės išvis atsisakyta.
Šis TI Vokietijos skyriaus poelgis buvo plačiai
nušviestas Vokietijos spaudoje.
TILS išties labai aukštai vertina tuometinio
“Mažeikių naftos” vadovo P.Nelson English požiūrį į
įmonių socialinę atsakomybę.

•

Čia paminėtas ponas iš tikrųjų yra Sigitas Babilius.

•

Su “Mažeikiu naftos” skirta parama TILS jis neturi
nieko bendro.

•

“Lietuvos ryto” darbuotojas Edmundas Jakilaitis
klaidina. R. Juozapavičius niekada neturėjo jokių
įgaliojimų tartis dėl konkretaus kompiuterio
perdavimo žurnalistui aplinkybių. R. Juozapavičius
skambino p. Jakilaičiui ir klausė, ar šį domintų
galimybė reklamuoti nešiojamąjį kompiuterį jo
pokalbių laidoje. TILS dovanoję kompiuterį
verslininkai R. Juozapavičiaus klausė, ką iš
žurnalistų domina tokia galimybė?

•

R. Juozapavičiui dirbant LRT laidų vedėju LRT
neretai sudarydavo sutartis dėl laidose matomų
baldų ir drabužių reklamos, apie kurią visuomet
pranešdavo žiūrovams. Nuolat finansavimo stoka
besiskundžianti LRT lig šiol sugebėdavo sudaryti
tokias sutartis ir išsaugoti nešališkumą. Pavyzdžiui,
jeigu firma dovanotų p. Jakilaičiui kompiuterį net už
vieną jo parodymą ant laidos vedėjo stalo, p.
Jakilaitis privalėtų informuoti laidos žiūrovus apie šią
reklamą, - pavyzdžiui, užrašyti laidos pabaigoje:
“KOMPIUTERĮ LAIDOS VEDĖJUI DOVANOJO “...”
ar kažką panašaus. R. Juozapavičius niekada
nesiūlė slėpti šios informacijos.

•

Tai įvyko mažų mažiausiai prieš keletą mėnesių.

•

E. Jakilaitis niekaip neužsiminė pačiam R.
Juozapavičiui pokalbio metu, kad jo paklausimą jis
laiko kyšio siūlymu ar bent kažkuo nepadoriu.

• R. Juozapavičius iš tikrųjų
taisė savo deklaraciją, bet
tik du kartus.
• O kodėl turėtų atsisakyti,
jei jis dirba įvarioms
žiniasklaidos priemonėms
ir yra žurnalistas?
• “Ekstra” pateikia
duomenis iš R.
Juozapavičiaus metinės
pajamų mokesčio
deklaracijos. TILS ragina
visų tarnautojų pajamų ir
turto deklaracijas skelbti
internete kartu su R.
Juozapavičiaus
deklaracijomis.
• Toliau kartojama tai, kas
jau buvo rašyta anksčiau
ir dėl ko jau yra pateiktos
Žurnalistų etikos
inspektoriaus išvados.

“Lietuvos ryto” redakcijos skilties, nukreiptos
prieš TILS atsiradimo aplinkybės
• 2007-05-31 TILS paskelbia tyrimo
“Skaidresnės žiniasklaidos link” rezultatus.
• “Lietuvos rytas” tyrimo rezultatatų su TILS
pastabomis nepaskelbia.
• 2007-06-06 “Lietuvos rytas” komentuoja
tyrimą vėl nepakalbėjęs nei su TILS
sociologais, nei su jokiais su tyrimu
susijusiais asmenimis.

Tai greičiau įsivaizdavimas nei konstruktyvūs
argumentai apie neutralią bei kritišką žiniasklaidą.
Pasak apžvalgininko, “pliekianti” žiniasklaida yra
“Respublika”, “Vakaro žinios” ir “Lietuvos rytas”, o
“neutrali klestinčioms ydoms” – BNS, “Verslo žinios”
ir ELTA.
•

Miškų skaidrumo tyrime buvo pateikti du skirtingi
klausimai, vienas bendrai apie verslininkų
kyšininkavimo praktiką skiekiant įtakoti valdžios
sprendimus, kitas – konkrečiai, ar apklaustieji
mokėjo kyšius siekdami išspręsti įmonės
problemas, - todėl atsakymų tapatinti negalima.
Daugumoje TILS tyrimų klausiama ir nuomonės
apie korupcijos paplitimą, ir kyšininkavimo patirties.

•

TILS niekada nėra įvardijęs jokių asmenų, kaip
“korumpuotų”, nes tai tik teismo prerogatyva. TILS
rengia sociologinius - kriminologinius tyrimus, komentatorius atkakliai nenori gilintis į TILS veiklos
esmę ir profesionaliai kelti klausimus dėl tyrimų
reikšmės.

•

Tyrimo apie korupciją mokslo sistemoje TILS
niekada neatliko. 2004 m. “Spinter” atliko tyrimą
ŠMM užsakymu, TILS ekspertė dalyvavo kuriant
klausimyną. Beje, šio tyrimo duomenys nebuvo
viešai diskutuojami.

•

•

•

•
•

•
•

Lygiavertis klausimas būtų, “ar tikite, kad TILS gali
sužlugdyti įmonę arba asmenį?” Sąvoka “užsakomasis
tyrimas” nėra aiški. Visi tyrimai yra užsakomieji, nes juos
kažkas finansuoja. Pagal šią logiką visus žiniasklaidos
straipsnius galima vadinti “užsakomaisiais”, nes už juos
moka arba skaitytojai, arba reklamdaviai. Geriau vartoti
sąvoką “tendencingi tyrimai” arba “negarbingi tyrimai”
Čia komentatorius meluoja. Klausimas buvo toks: “Ar,
Jūsų ar Jūsų įmonės darbuotojų žiniomis, pasitaiko, kad
už reklamą žemiau išvardintos žiniasklaidos priemonės
šalia reklamos skelbia IR reklamos užsakovui palankias
publikacijas?” Atsakymo variantuose buvo išvardinti ne
žiniasklaidos priemonių prekiniai ženklai, bet rūšys, t.y.,
paminėto buvo bendrai naujienų agentūros, o ne BNS.
Taigi, TILS niekada nepaskelbė tokio teiginio.
Naujienų agentūra ELTA kartu su “Respublika” bei
“Vakaro žiniomis” priklauso tam pačiam žiniasklaidos
magnatui. ELTA gali skelbti palankias publikacijas apie
“Respublikos” ir “Vakaro žinių” reklamdavius – viskas yra
logiškai paaiškinama. Maža to, TILS turi ELTA laišką
ryšių su visuomene agentūrai, kur prašoma sumokėti už
pranešimo spaudai paskelbimą it pati ELTA būtų
reklamos agentūra. Gaila, kad komentatorius nenorėjo
TILS tyrėjų nuomonės apie tyrimo duomenis.
Rengiant tyrimo koncepciją ir klausimyną dalyvavo per
20 žmonių: žiniasklaidos priemonių atstovai, sociologai,
TILS valdybos nariai.
Korupcijos tyrimuose, kuriuos atlieka TILS, korupcijos
sąvoka yra aiškiai išgryninta. O kyšininkavimas
suprantamas kaip moralinis blogis. Todėl interpretacijos
yra pakankamai aiškios. Daugiau apie tai skaitykite “R.
Ališauskienė, A. Dobryninas, L. Žilinskienė 2005.
“Lietuvos korupcijos žemėlapis”. Vilnius.
Tai reiškia, kad tendencijos, jog žiniasklaidai
atsilyginima pinigais, reklama ar skelbimais už palankų
veiklos nušvietimą yra aiškios (tai verslininkų nuomonė).
Tyrime aiškiai buvo atskirti žiniasklaidos atstovai ir “kiti”,
bet koks skirtumas – ar žiniasklaida buvo papirkta
tiesiogiai ar per tarpininkus?

•

•

R. Juozapavičius niekada nėra
teigęs, kad visi korumpuoti ar
kažką panašaus. Tai melas.

•

R. Juozapavičius pasiruošęs eiti
lažybų, kad uždirba mažiau, nei
šio komentaro autorius.

•

Nė vienas TILS tyrimas niekada
jokių ekspertų nebuvo
pripažintas “neprofesionaliu” ar
“tendencingu”.

Niekas taip ir neįvardino jokios
konkrečios šio tyrimo “metodinės
klaidos” ar “dviprasmės”
užduoties.

Tyrimo aprašymas ir respondentų charakteristikos yra skelbiamos ataskaitoje internete
http://www.transparency.lt/new/images//media_skaidrumas_www.pdf. Visa, ką sociologai
laiko “tyrimo metodologija” ten pasiekiama, - skelbiama ir tiksli tyrimo klausimų formuluotė.

Hipotetiniai išvedžiojimai. “UAB IKEA TRADING SERVICES”, rėmusi VšĮ “Lietuvos gamtos
fondas”, kuris inspiravo šį tyrimą, neturi nieko bendro su tyrimo eiga ir jo rezultatais.

• Netikslu. Pasiūlyta panaikinti
lengvatą leidiniams,
pripažintiems periodiškai
pažeidinėjančiais profesinę
etiką. Smurtinio ir erotinio
pobūdžio leidiniai ir šiandien
privalo mokėti visą PVM, bet
kiti turi lengvatų. Mes tikime,
kad neetiškas verslas neturi
teisių į lengvatas.
• Netiesa, tą teisę turėtų tik
Žurnalistų ir leidėjų etikos
komisija (LŽLEK).
• LŽLEK nėra visuomeninė
organizacija.

•

Vadinasi, erotinio ir smurtinio
pobūdžio leidiniai jau yra
diskriminuojami, nes turi mokėti
visą PVM.

•

Nėra jokių prieštaravimų, nes
niekas nesiūlo jokios cenzūros,
tik prašo mokėti visą PVM už
sistemingai neetišką
žiniasklaidos produkciją.

•

Dirba, rašo komentarus įvairiems
leidiniams. Apie tai rašo net
žurnalas “Ekstra”.

•

Jokios neapykantos R.
Juozapavičius jiems nejaučia. Jo
laidos reitingai buvo lygiai tokie
patys kaip ir A. Siaurusevičiaus
“Spaudos klubo”, tačiau, atrodo,
kad LRT administracija labai
norėjo R. Juozapavičiaus eterį
atiduoti “Lietuvos ryto” atstovui
E. Jakilaičiui su jo “TV forumu”.

• “TV antenos”
rašinys tik pakartoja
melą, jau čia
pakomentuotą
analizuojant
“Ekstrą” rašinį
“Korupcijos
“traiškytojo” žygiai”.
• Jokių korumpuotų
leidinių sąrašų TILS
nesudarinėja. TILS
atliko sociologinį
tyrimą, kuriame
verslininkai vertino
leidinių skaidrumą.

• Įdomu, kad tame pačiame “TV
antenos” numeryje, kur p.
Jakilaitis kaltina R.
Juozapavičių paslėptos
reklamos siūlymu pats p.
Jakilaitis reklamuoja “Omnitel”
paslaugas ir prabangius
mobiliuosiu telefonus tekste,
nepažymėtame kaip reklama.
•
“Žurnalistas neturi reklamai
naudoti savo vardo, atvaizdo ir
balso, išskyrus tuos atvejus, kai
tokia reklama siekiama
humanitarinių tikslų.”
Lietuvos žurnalistų ir leidėjų
etikos kodekso 32 straipsnis.

Nėra žurnalisto

Nuo ko gelbėti gandrus?
Nuo VST?
Įdomu, ką
laikraštis
pasakytų
apie šį
rašinį,
panašų į
gryną
paslėptą
savo
stambaus
kliento VST
reklamą
?

Eskaluojamas
“gandrų pavojus”,
užuot pabrėžus
bendrovės
atsakomybę už maždaug
6000 lizdų,
kurių “gelbėjimas”
gali kainuoti
apie 8 mln. Lt

Nėra alternatyvaus
eksperto

• Sunkiai
suprantamas
apibūdinimas.

• G. Kirkilas nepateikia
nei vieno fakto, kad R.
Juozapavičius
nesilaiko principų. Kur
R. Juozapavičiui
“tučtuojau viešai
pasiaiškinti”, kai jam
nesuteikiama
galimybė net atsakyti?
• Konkrečios nuodėmės
vėl nėra įvardinamos.
• Nei viena “abejotinos
reputacijos” bendrovė
nėra minima.

• Kriterijus nustatė visas
būrys specialistų ir jie yra
profesionalūs, o ne
“keisti”.
• R. Jakilaitis iš naujo
perkuria istoriją apie
kompiuterį. Kompiuterių
kompanija konkretaus
pageidavimo, kur turi būt
užrašas, tikrai neperduotų
per tarpininkus.
• Nepranešimas apie
nusikaltimą yra
nusikaltimas. E. Jakilaitis
turi kreiptis į STT dėl
bandymo jį papirkti.

• 2007 08 13 B.
Vainauskienė
savo
komentare vėl
kartoja
nepagrįstą
prielaidą, kad
TILS neva
tarnavo baldų
gamintojams.

