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PR AŠYMAS
Dėl tikrovės n eatitinkančiu bei garbę

ir

orumą žem inančių duom enų paneigimo

2010-04-12
2010 m. vasario 25 d. savo internetiniame tinklaraštyje wvvw.istorij a.net Jūs publikavote
straipsnį "Alfredas Bumblauskas - Ukrainos atradėjas" , kurio komentarų skiltyje Jūs paskelbėte
tokį teiginį:

,,0 štai Bumblauskas savo .Joiygiūkšt ėje (( - toje su spalvotais paveikslėliais - gausiai
publikuoja vogtus tekstus, kuriuos jis pasisavino iš studentų jam rašytų darbų. Beje, žodis žodin,
nieko nepakeisdamas ir niekaip tikrosio s autorystės nenurodydamas" ,
kurie neatitinka tikrovės ir žemina mano , Alfredo Bumblausko, garbę ir

orumą.

Be to, 2010 m. kovo 17 d. savo internetiniame tinklaraštyje \\-ww.istori ja.net Jūs taip pat
publikavote straip snį "Bumblausko šou tęsiasi" , kuriame buvo paskleisti tokie teiginiai:
"Kaip jau buvau pasteb ėjęs, žinomas Lietuvos šo umenas ir Ukra inos atradėjas - ne iš
kelmo sp irtas . Ir ne tik kaip teoretikas, sugebantis teoriškai pagrįsti savo pretenzija s į Ukrainos
atradėjo titulų bet ir kaip p raktikas, ga lintis ryžtis ii- didesnie ms žygiams - pavyzdžiui, jJtlWj'g#:
įsisavinti daugiau ' kaip pusę milijono (631 tūkstančių) mums, Li etuvos piliečiams, priklausančių
litų ",
.

kurie neatitinka tikrovės ir žemina mano , Alfredo Bumblausko, garb ę ir.orumą.
Abiejose publikacijose paskelbti teiginiai yra konstatuojamojo pobūdžio, dėstomi faktai
pateikiami kaip objektyviai egzistuojantys, kategoriškais teiginiais paskleidžiami duomenys, kad
aš, Alfredas Bumblauskas , įvykdžiau tiek moral ės , tiek teisės normoms priešingą veiką, t.y. savo
knygoje publikavau vogtus tekstus, plagijavau savo studentų rašytus darbus , taip pat pasisavinau
(pavogiau) daugiau kaip pusę milijono litų iš Lietuvos mokesč ių mokėtojų. Paskelbtais teiginiais
aš, Alfredas Bumblauskas , esu- nepagrįstai kaltinamas įvykdęs baudži amąją atsakomybę
užtraukiančias veikas, t.y. tyčia pasisavinęs kūrinio autorystę - stude ntų darbu s, atlikęs pinigų
tei sinės padėti es pakeitimą, siekiant nuslėpti neteisėtą pinigų ki lmę. Tokie nepagrįsti teiginiai
neatitinka tikrovės ir žemina mano , Alfredo Bumblausko , garbę ir orumą, nes aš, Alfredas
Bumblauskas, savo knygoje publikavau paties rašytus tekstus, paremtus atliktais mok sliniai s
tyrimais, studentų darbų nevogiau, taip pat nepasisavinau Jūsų minimų sumų.
Skelbdami tikrovė s neatitinkančią informacij ą, Jūs klaidinate savo internetinio tinklaraščio
skaitytojus , tokių žini ų viešu paskelbimu žemindami mano , Alfredo Bumblausko , garbę ir orum ą.
Todėl , vadovaujantis LR CK 2.24 str. 2 d., prašau per dvi savait es nuo šio praš ymo pada vimo
dienos savo internetiniame tinklaraštyje www.istorija.net be komentarų paneigti tikrovės
neatitinkančius ir mano , Alfredo Bumblausko, garbę ir orumą žeminančiu s duomenis, adekvačiu
paskelbtiems tikrovės neatitinkantiems duomenims būdu paskelbiant tokio turinio paneigimą:
PANElGIMAS
,,2010 m. vasario 25 d. internetiniame tinklaraštyje www.istorija.net. straipsnyje "A lfredas

Bumblauskas - Ukrainos atradėjas" , buvo paskl eisti tokie teiginiai: ,,0 štai Bumblauskas savo
.Jcnygiūkštėje " - toje su spalvotais pave ikslėlia is - gausiai publikuoja vogtus tekstus, kuriuos jis
pasisavino iš studentų jam rašytų darbų. Beje, žodis žodin, nieko nepakeisdamas ir niekaip tikrosios
autorystės nenurodydamas", kuri e neatitinka tikrovės.
2010 m. kovo 17 d. internetiniame tinklaraštyje WVvw.istori ja.net , straipsnyje .Bumblausko
šou tęsiasi" buvo paskleisti toki e teiginiai: "Kaip jau buvau pasteb ėjęs, žinomas Lietuvos šoumenas
ir Ukrainos atradėjas - ne iš kelmo sp irtas. Ir ne tik kaip teoretikas, sugebantis teoriškai pagrįsti
savo pretenzijas į Ukrainos atradėjo titulą, bet ir kaip praktikas, galintis ryžtis ir didesniems
žygiams - pavyzdžiui, pavogti įsisavinti daugiau kaip pusę milijono (631 tūkstančių) mums,
Lietuvos pilie čiams, priklausančių litų" , kurie neatitinka tikrovės"
Jum s atsisakius paskelbti p aneigimą per dvi savaite s nuo šio prašymo gavimo dieno s,
sutinkamai su LR CK 2.24 str. 4 d., būsiu priverstas imti s teisinių priemonių dėl tikrovės
neati tinkančių ir mano , Alfredas Bumblauskas, garbę ir orumą žeminančių duomenų pane igimo ir
turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo.

Pagarbiai,
Alfredas Bumblauskas

