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p. Neringai Venckienei
Klonio g. 7, Teleičių k., Garliavos apylinkės seniūnija
Kauno rajonas
UAB Diena Media News
Labdarių g. 8, 01120 Vilnius
Faksas 279 1377
EI. paštas portalas@diena.lt

Pranešimas apie Neringos Venckienės
skundo svarstymo Komisijoje rezultatus
Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija (toliau tekste - Komisija) š. m. kovo
19 d. posėdyje svarstė Neringos Venckienės skundą dėl UAB "Diena Media News"
laikraščių "Diena", "Kauno diena" ir "Klaipėdos diena" interneto portalų
publikacijų: "Teismas vis dar negavo L. Stankūnaitės dukters ekspertizės išvadų"
(2011-10-30), "Paskutinė šmeižikiška Garliavos agonija" (2011-10-26), "Lietuvos
valdžia vėl gviešiasi Stalino saulės" (2011-10-25), "Po knygos priedanga renkami
partijos "Drąsos kelias" nariai" (2011-10-16), "N. Venckienės ir jos artimųjų sekti
nurodytas sąrašas buvo ilgas" (2011-10-11), "L. Stankūnaitės dukters globa palikta
N. Venckienei" (2011-10-06), "TV3 "Akistata" žengia N. Venckienės nurodytu keliu",
"Kaip kuriama K. Krivicko laida "Akistata" (2011-10-04), "N. Venckienės ir jos
pasekėjų šou Klaipėdoje" (2011-10-02), "Pedofilijos teismas bus pasitinkamas
piketu" (2011-09-26), "Grąžinkite man mano dukrelę, ji ten nemylima" (2011-0924), "T. Stankūnienė: jie darė viską, kad mus sužlugdytų" (2011-09-22).
Komisija gavo UAB "Diena Media News" paaiškinimą, kuriame nurodoma,
kad N. Venckienės skunde nurodytos publikacijos buvo skelbtos tik interneto
portaluose, A. Kuznecovaitė juos interneto portaluose paskelbė savavališkai, be
leidimo. UAB „Diena Media News" nurodė, jog tai įvyko dėl tuo metu portalams
vadovavusių asmenų aplaidumo. Bendrovė informavo, kad nustačiusi netinkamos
informacijos paskleidimo faktus, pripažinusi, jog minėtos publikacijos pažeidžia
Žurnalistų ir leidėjų etikos Kodekso nuostatas, ėmėsi visų veiksmų pašalinti
žurnalistės padarytus pažeidimus,, t.y. UAB „Diena Media News" pašalino
publikacijas iš jas paskelbusių portalų, žurnalistė A. Kuznecovaitė ir portalų
vadovai yra šiai dienai atleisti iš darbo už neetišką elgesį.
Komisija, atsižvelgusi į aukščiau nurodytą UAB „Diena Media News" pateiktą
informaciją, nusprendė papildomai nenagrinėti UAB „Diena Media News"
atsakomybės pagal Žurnalistų ir leidėjų etikos Kodekso nuostatas, kadangi UAB
„Diena Media News" ėmėsi visų veiksmų, siekdama pašalinti pažeidimus, kas
vertintina kaip teigiamas ir sektinas pavyzdys. Leidėjo UAB "Diena Media News"
principinga pozicija dėl neetiškai pasielgusių darbuotojų atleidimo iš darbo
vertintinas kaip padarytų klaidų pripažinimas, todėl Komisija papildomai UAB
„Diena Media News" atsakomybės pagal Žurnalistų ir leidėjų etikos Kodekso
nuostatas nusprendė nesvarstyti.
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