LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS
POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ
FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS
PAŽYMA
DĖL STRAIPSNIŲ TELŠIŲ RAJONO LAIKRAŠČIUOSE APIE LAIMĄ LIUCIJĄ
ANDRIKIENĘ
2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. 3-85 (1.2)
Vilnius
1. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) liepos 3 d. gavo
pranešimą (reg. Nr.1-1589(7.9) dėl 2020 m. birželio 20 d. laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“
publikuoto straipsnio apie kandidatę į Lietuvos Respublikos Seimą Laimą Liuciją Andrikienę.
Pranešime pažymima, kad publikacija – be reikalingų žymėjimų, todėl prašoma įvertinti.
2. VRK 2020 m. liepos 8 d. posėdžio metu nuspręsta pirmiau minėtą pranešimą perduoti
tirti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui.
3. 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinė kampanija prasidėjo
2020 m. balandžio 10 d. Laima Liucija Andrikienė 2020 m. birželio 22 d. registruota savarankiška
politinės kampanijos dalyve, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidate Telšių
rinkimų apygardoje Nr. 10.
4. Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo
(toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad politinė reklama – valstybės politiko,
politinės partijos, politinės partijos nario, politinės kampanijos dalyvio, jų vardu ir (ar) interesais
bet kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar neatlygintinai politinės kampanijos laikotarpiu ar
tarp politinių kampanijų skleidžiama informacija, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją
balsuojant rinkimuose ar referendume arba kurios skleidimu propaguojamas valstybės politikas,
politinė partija, politinės partijos narys ar politinės kampanijos dalyvis, taip pat jų idėjos, tikslai ar
programa.
5. Vykdant politinės reklamos stebėseną, buvo atkreiptas dėmesys ne tik į pranešime
nurodytą straipsnį, bet ir birželio 23 d. tame pačiame laikraštyje publikuotą dar vieną straipsnį apie
minėtą kandidatę. Taigi, laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ 2020 m. birželio 20 ir 23 dienomis, tai
yra 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu,
paskelbti 2 straipsniai apie Laimą Liuciją Andrikienę.
6. VRK 2020 m. liepos 7 d. kreipėsi į Visuomenės informavimo etikos komisiją (reg. Nr. 2701(7.9), prašydama pateikti kompetentingą nuomonę dėl pirmiau nurodytų straipsnių vertinimo
politinės reklamos aspektu. VRK 2020 m. liepos 14 d. išsiuntė paklausimus L. L. Andrikienei
(reg. Nr. 2-755(7.9) ir laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ redakcijai (reg. Nr. 2-756(7.9).
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7.

2020 m. liepos 20 d. gautas L. L. Andrikienės atsakymas (reg. Nr. 1-1829(7.9), kuriame

paaiškinama, kad:
7.1. „Abu rašte minimi straipsniai pasirodė Telšių spaudoje po Telšių viešojoje bibliotekoje
2020 06 16-23 vykusios Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo 30-mečiui skirtos parodos
„Signatarė Laima Andrikienė: Kelias“ atidarymo, įvykusio birželio 16 dieną.“ Pažymima, kad
kilnojama paroda Telšiuose, Druskininkuose, Vilniuje ir Kaune turėjo vykti kovo mėnesį, tačiau dėl
COVID-19 pandemijos apribojimų buvo atidėta ir Telšiuose atidaryta trimis mėnesiais vėliau.
Nurodoma, kad paroda rengta „kartu su Telšių viešąja biblioteka bei suderinus su Kovo 11-osios
Akto signatarų klubu“, o joje dalyvavo telšiškiai, tarp kurių buvo ir žurnalistų. L. L. Andrikienė
atsakyme nurodo, jog „nenuostabu, kad paroda kaip kultūrinis įvykis, skirtas Kovo 11-osios
jubiliejui, buvo atspindėta ir vietos spaudoje, abiejuose Telšių laikraščiuose.“
7.2. „Apie 2020 metų rinkimus į Seimą minėtame renginyje nebuvo kalbama, nes parodos
tema – nepriklausomos Lietuvos kelias, trijų dešimtmečių istorija, ir mano, Kovos 11-osios Akto
signatarės, darbas ir kelias per tuos dešimtmečius.“
7.3. „Tuo metu, kai pasirodė Jūsų rašte minimos publikacijos, aš nebuvau kandidatė į
Seimą, nebuvau davusi sutikimo kandidatuoti. Taip, buvau kviečiama ir raginama kandidatuoti,
tačiau 2020 m. Seimo rinkimų mano asmeniniuose planuose apskritai nebuvo. Pastebėsiu, kad
renginio Telšiuose metu dar kartą sulaukiau prašymo ir raginimo kandidatuoti į Seimą, į kurį
spontaniškai atsakiau, kad gal būt kandidatuosiu, ir jei kandidatuosiu ir būsiu išrinkta, būsiu
patikima, ištikima ir daug dirbanti atstovė Seime. Siekdama, kad nebūtų klaidinančių interpretacijų
šia tema, išplatinau pranešimą spaudai, kurį „pasigavo” kai kurios žiniasklaidos priemonės,
įskaitant ELTA, www.lrt.lt, www.diena.lt ir kitos.“ Atsakyme pažymima, kad sutikimas kandidatuoti
ir kiti su tuo susiję dokumentai buvo užpildyti birželio 20 d. Atkreiptinas dėmesys, kad L. L.
Andrikienė politinės kampanijos sąskaitą atidarė ir sutartį su politinės kampanijos iždininku sudarė
birželio 19 d., taigi prieš paskelbiant aptariamus straipsnius.
7.4. Už aptariamus straipsnius bei naujienų portalų skleistą informaciją šia tema
L. L. Andrikienė nemokėjo, o pirmiau nurodytos priežastys, jos teigimu, pagrindžia, kodėl
publikacijos negalėjo būti pažymėtos kaip politinė reklama ar apmokėtos iš politinės sąskaitos,
kurios tuo metu signatarė net neturėjo.
8. 2020 m. liepos 22 d. gautas laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ redakcijos atsakymas (reg.
Nr. 1-1836(7.9), kuriame nurodoma, kad:
8.1. „Straipsnis „Į Lietuvos politiką grįžtanti Laima Andrikienė į Seimą kandidatuos Telšių
vienmandatėje apygardoje“ išspausdintas laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija, kreipusis signatarei
Laimai Andrikienei.“
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8.2. „Politikė Redakciją tikino, kad nėra užsiregistravusi dalyvauti 2020 m. Seimo
rinkimuose, nėra atsidariusi rinkiminės sąskaitos bei nepristačiusi dokumentų VRK.“ Atsakyme
pažymima, kad apie tai telefonu kalbėta birželio 16–18 dienomis, o straipsnis laikraštyje
išspausdintas birželio 20 d. Nurodoma, kad redakcijos darbuotojai buvo įsitikinę L. L. Andrikienės
teigimu, todėl straipsnio nežymėjo kaip politinę reklamą ir sąskaitos apmokėti neišrašė.
8.3. „Informacijoje „Signatarės parodoje valstybės kelias, persipynęs su žmogaus keliu“
(išspausdinta 2020 06 23) nėra teigiama, kad L. Andrikienė kandidatuos į Seimą, todėl ši
publikacija nepažymėta kaip politinė reklama. Sąskaita už tai nebuvo išrašyta.“
8.4. Atsakyme redakcija pažymi, kad „buvo per daug pasitikėta užsakovo argumentacija.“
9. 2020 m. rugsėjo 18 d. elektroniniu paštu buvo kreiptasi į laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“
redakciją ir prašyta nurodyti, kiek aptariami straipsniai būtų kainavę politinės reklamos įkainiais. Tą
pačią dieną gautame atsakyme (reg. Nr. 1-3595(7.9) nurodyta, jog „straipsnio „Į Lietuvos politiką
grįžtanti Laima Andrikienė į Seimą kandidatuos Telšių vienmandatėje apygardoje“ kaina pagal
politinius įkainius – 455,07 Eur. Straipsnio „Signatarės parodoje valstybės kelias, persipynęs su
žmogaus keliu“ kaina 246,47 Eur.“
10. 2020 m. rugsėjo 15 d. VRK kreipėsi į laikraščio „Telšių žinios“ redakciją (reg. Nr. 21266(7.9) dėl straipsnių, susijusių su birželio 16 d. Telšiuose atidaryta L. L. Andrikienės paroda ar
jos sprendimu dalyvauti rinkimuose. Tą pačią dieną gautas redakcijos atsakymas (reg. Nr. 13379(7.9), kuriame nurodoma, jog:
10.1. šiame laikraštyje birželio 26 d. buvo spausdintas straipsnis, susijęs su birželio 16 d.
Telšiuose atidaryta paroda „Signatarė Laima Andrikienė: Kelias.“ Straipsnio pavadinimas atitinka
parodos pavadinimą. Su atsakymu pridėta minimos publikacijos kopija.
10.2. „Tai buvo reportažas iš parodos atidarymo viešojoje bibliotekoje redakcijos
iniciatyva.“ Pažymima, kad už straipsnį apmokėta nebuvo ir tai nėra politinė reklama, nes „apie
rinkimus, agitaciją trumpame reportaže neužsimenama“. Politinės reklamos įkainiais tekstas būtų
kainavęs 106,29 Eur.
11. 2020 m. rugsėjo 9 d. gautas Visuomenės informavimo etikos komisijos raštas (reg. Nr.
1- 3180(7.9), kuriame nurodoma, jog:
11.1. straipsnis „Į Lietuvos politiką grįžtanti Laima Andrikienė į Seimą kandidatuos Telšių
vienmandatėje apygardoje“ laikytinas politine reklama, nes „publikacijoje pasakojama apie L.
Andrikienės rinkiminę programą ir darbotvarkę, pateikiami jos biografijos faktai, akcentuojama
politinė patirtis.“
11.2. publikacija „Signatarės parodoje valstybės kelias, persipynęs su žmogaus keliu“
laikytina politine reklama, nes Telšiuose leidžiamame laikraštyje (signatarė į Seimą kandidatuoja
vienmandatėje Telšių rinkimų apygardoje) pasakojama apie Telšiuose atidarytą L. L. Andrikienei
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skirtą parodą, „išsakomos pagyros jai pačiai ir šioje parodoje pristatytam jos autobiografiniam
filmui, pateikiami teigiami aprašomo renginio dalyvių atsiliepimai.“
12. Vertinant laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ paskelbtą publikaciją „Į Lietuvos politiką
grįžtanti Laima Andrikienė į Seimą kandidatuos Telšių vienmandatėje apygardoje“ nustatyta:
12.1. Publikacija paskelbta pirmame ir antrame laikraščio puslapiuose, pirmame puslapyje
paskelbta publikacija iliustruota kandidatės nuotrauka. Straipsnis nepažymėtas kaip politinė
reklama, nėra užsakymo numerio.
12.2. Pirmame puslapyje pateikiamos L. L. Andrikienės rinkimų programos nuostatos:
„Kandidatė į Seimą žada daugiausia dėmesio skirti lietuviškai tapatybei puoselėti, skirtumus tarp
šalies regionų mažinti ir socialinei įtraukčiai. Dėmesio centre išliks ir tradiciškai politikei svarbios
temos: Lietuvos interesų gynimas pasaulyje, demokratija, saugumas ir žmogaus teisės“. Šios temos
plačiau aptariamos antrame puslapyje.
12.3. Publikacijoje (antrame laikraščio puslapyje) taip pat kalbama apie dalyvavimą
rinkimuose ir grįžimą į politiką: „Grįžtu tam, kad tęsčiau darbą Lietuvoje, atiduodama tai, ką
Lietuva į mane investavo, ką turiu geriausio: žinias, patyrimą, galimybę plačiai veikti Lietuvos
naudai Europoje ir už jos ribų“, „ji niekada nesijautė nutolusi nuo Lietuvos, o dirbdama Europos
Parlamente, visus sprendimus vertindavo per vienintelė perspektyvą – kokią naudą tai turės
Lietuvai“.
12.4. Straipsnyje taip pat pateikiama L. L. Andrikienės nuomonė apie politinės patirties
svarbą ir jos naudą Lietuvai ir kartu Telšiams: „Politikės nuomone, Lietuvai šiuo metu būtų itin
naudinga naujų idėjų ir patirties sinergija politikoje. „Mes, signatarai, Sąjūdžio atstovai, siekdami
tarptautinio Lietuvos pripažinimo ir klestėjimo, sukaupėme tokią politinę patirtį, kurios neišmoksi
universitetuose ir nenusipirksi už pinigus. Derindami šį patyrimą su jaunų žmonių veržlumu,
ambicijomis, maksimalizmu, galėtume pasiekti daugiau. Norėčiau, kad iš tokio „aukso lydinio“
naudos turėtų visa Lietuva ir konkrečiai Telšiai“. Kandidatė kalba apie artėjančius Seimo rinkimus,
nes kandidatuoja Telšių rinkimų apygardoje Nr. 10.
13. Išnagrinėjus laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ paskelbtos publikacijos „Signatarės
parodoje valstybės kelias persipynęs su žmogaus keliu“ turinį, nustatyta, kad:
13.1. Straipsnio pavadinime L. L. Andrikienė susiejama su valstybe, pats pavadinimas
atspindi VDA Telšių fakulteto profesorės Remigijos Vaitkutės įžvalgą, nes, kaip pažymima
straipsnyje, „profesorė autobiografiniame filme ir eksponuojamose fotografijose įžvelgė valstybės
kelią, kuris kažkuriuo metu susilieja su žmogaus keliu.“
13.2. Publikacijoje

išryškinamas

L.

L.

Andrikienės

indėlis

Lietuvos

istorijoje:

„Susirinkusiai auditorijai pristatytas autobiografinis filmas apie Laimos Andrikienės gyvenimo
kelią, pažymėtą Lietuvai svarbiu istoriniu momentu, kuriame ryškų vaidmenį atliko ir pati
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signatarė.“ Straipsnyje detalizuojami L. L. Andrikienės jausmai pasirašant Nepriklausomybės aktą:
„Kai tau 32-eji ir tu dedi parašą po Lietuvos Nepriklausomybės aktu, tai ko gero nesupranti, ką
darai. Bet kai tą vakarą sugrįžau į namus ir pamačiau savo tėvą ašarotomis akimis, o savo mažąjį
Šarūną, bėgiojantį su trispalve ir šaukiantį „valio“, tik tada visa esybe supratau, tai, ką padarėme.“
13.3. Publikacijoje pateikiami dalyvių atsiliepimai,

formuojantys teigiamą

L. L.

Andrikienės įvaizdį. Pažymint, kad parodą savo vizitu pagerbė vyskupas Kęstutis Kėvalas,
nurodoma: „Jis taip pat prisiminė pirmą susitikimą su Laima Andrikiene, kuris jam paliko
neišdildomą įspūdį. „Pirmą kartą susitikome, kai vedžiojote mus po Europos Sąjungos koridorius.
<...> Tie koridoriai mums buvo paslaptingi, tad vaikščiojom baugščiai, bet Laima mus visus
pravedė“, – dalijosi savo patirtimi K. Kėvalas. Pasak jo, parodytas filmas apie signatarę atskleidė,
kad Lietuva nėra koks užguitas kraštas, nes turi savo ambasadorius, kurie gražiai dirba bei
atstovauja mūsų tėvynei. Sveikinimo žodį tarė ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų
seminarijos rektorius Saulius Stumbra, kuris signatarę taip pat apdovanojo komplimentų gausa už
pagalbą konferencijoje, vykusioje Europos Parlamente, Briuselyje. „Tai buvo didis džiaugsmas,
kad žmogus nebijo pagelbėti į bėdą patekusiam tautiečiui“, – neslėpė džiaugsmo Saulius Stumbra.“
13.4. Publikacijoje pateikiamos dvi nuotraukos, vienoje jų – L. L. Andrikienė stambiu
planu, kitoje – parodoje eksponuojami fotokadrai. Straipsnis nėra pažymėtas kaip politinė reklama,
užsakymo numeris taip pat nenurodytas.
14. Įvertinus tai, kas išdėstyta, ir atsižvelgiant į Visuomenės informavimo etikos komisijos
nuomonę, laikytina, kad abu pirmiau išnagrinėti straipsniai yra politinė reklama.
15. L. L. Andrikienė buvo nurodžiusi, kad informacija apie parodą skelbta ir laikraštyje
„Telšių žinios“. Išnagrinėjus šiame laikraštyje publikuotą straipsnį „Paroda „Signatarė Laima
Andrikienė: Kelias“, nustatyta:
15.1. Straipsnio pavadinimas yra neutralus, žymintis parodos pavadinimą. Publikacija
nedidelės apimties,

iliustruota parodos atidarymo akimirkos

nuotrauka, kurioje matyti

L. L. Andrikienė ir kiti parodos dalyviai, po straipsniu pažymėta, jog tai „Telšių ŽINIŲ“
informacija.
15.2. Publikacijoje dalykiniu stiliumi pateikiama informacija apie parodą: „Praėjusią
savaitę Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje signatarė Laima Andrikienė pristatė
kovo mėnesį turėjusią įvykti, bet dėl karantino nukeltą parodą „Signatarė Laima Andrikienė:
Kelias“. Ji skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui.“
15.3. Straipsnyje L. L. Andrikienės žodžiais nusakoma parodos tema: „Paroda atspindi
mano trijų dešimtmečių kelią nuo Sąjūdžio laikų, istorinio balsavimo už Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimą iki darbo Seime, Vyriausybėje ir Europos Parlamente, tačiau iš tiesų tai yra paprastos
mergaitės iš Druskininkų, tremtinių vaiko kelias. Viską, kuo džiaugiuosi ir didžiuojuosi, man davė
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laisva Lietuva“. Pažymėtina, jog pirmiau aptartame kito laikraščio straipsnyje „Į Lietuvos politiką
grįžtanti Laima Andrikienė į Seimą kandidatuos Telšių vienmandatėje apygardoje“ taip pat
cituojama ši mintis, kuri, kaip matyti kitame straipsnyje, tęsiama nurodant, kad signatarė grįžta tęsti
darbo ir atiduoti tai, ką Lietuva į ją investavo. Tačiau laikraščio „Telšių žinios“ publikacijoje apie
grįžimą į politiką nenurodoma.
15.4. Be pirmiau nurodytos informacijos, straipsnyje išvardijami parodos dalyviai.
16. Taigi, publikacija yra informacinio pobūdžio, parašyta dalykiniu stiliumi. Pranešimas
yra nedidelės apimties, jo pavadinimas atitinka parodos pavadinimą, jame nekalbama apie rinkimus.
Įvertinus visa tai, laikytina, kad publikacija laikytina įprastinio pobūdžio informacija.
17.

Pagal Įstatymo 15 straipsnio 1 dalį politinė reklama turi būti pažymėta nurodant lėšų

šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta,
kad politinė reklama, nepažymėta pagal teisės aktų reikalavimus arba pažymėta nesilaikant teisės
aktų reikalavimų, laikoma paslėpta politine reklama ir yra draudžiama. Už jos skleidimą taikoma
įstatymų nustatyta atsakomybė. Abu laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ išspausdinti straipsniai nėra
pažymėti politinės reklamos žyma, todėl laikytina, kad jie abu yra paslėpta politinė reklama.
18. Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad politinę reklamą draudžiama
skleisti pirmame periodinio spaudos leidinio puslapyje. Straipsnio „Į Lietuvos politiką grįžtanti
Laima Andrikienė į Seimą kandidatuos Telšių vienmandatėje apygardoje“ dalis publikuota pirmame
leidinio „Kalvotoji Žemaitija“ puslapyje.
19. Įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad politinės kampanijos laikotarpiu iki
rinkimų ar referendumo galutinių rezultatų paskelbimo viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai
politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir
sąlygas, pateiktus Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų ar
referendumo dienos. Pagal laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ pateiktą informaciją, straipsnio „Į
Lietuvos politiką grįžtanti Laima Andrikienė į Seimą kandidatuos Telšių vienmandatėje
apygardoje“ publikavimas būtų kainavęs 455,07 Eur, o straipsnio „Signatarės parodoje valstybės
kelias, persipynęs su žmogaus keliu“ – 246,47 Eur.
20. Pagal Įstatymo 2 straipsnio 11 dalį, politinės kampanijos išlaidos – šiame įstatyme
nurodytos išlaidos, skirtos politinei kampanijai organizuoti ir finansuoti, neatsižvelgiant į sandorio,
kurį vykdant turėta išlaidų, sudarymo dieną.
21.

Pagal Įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 1 punktą, politinės kampanijos išlaidomis

pripažįstamos politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos laikotarpiu turėtos išlaidos ir
prisiimti įsipareigojimai, skirti politinei reklamai ar kitai agitacinei medžiagai gaminti ar platinti
bet kokiomis visuomenės informavimo priemonėmis ar bet kokiu kitu viešu būdu.
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22. Pripažinus aptariamus straipsnius politine reklama, jų paskelbimo išlaidos politinės
reklamos įkainiais laikytinos 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės
kampanijos savarankiškos politinės kampanijos dalyvės Laimos Liucijos Andrikienės rinkimų
politinės kampanijos išlaidomis.
23. Įstatymo 17 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad visos politinės kampanijos pajamos ir
politinės kampanijos išlaidos ar prisiimti finansiniai įsipareigojimai registruojami politinės
kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje. To paties straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad politinės
kampanijos finansavimo ataskaitoje, vadovaujantis VRK patvirtintu Politinės kampanijos
finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašu, nurodomos visos politinės kampanijos
pajamos ir išlaidos bei prisiimti įsipareigojimai (pagal išlaidų grupes).
24. Pagal Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio užpildymo ir pateikimo
tvarkos aprašo (patvirtinto VRK 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. Sp-51) 57 punktą,
Vyriausioji rinkimų komisija, sprendimu nustačiusi, kad politinės kampanijos dalyvis žiniaraštyje
nenurodė politinės kampanijos pajamų ar išlaidų (ar jų dalies), arba pripažinusi, kad politinės
kampanijos dalyviui buvo perduoti daiktai, suteiktos paslaugos laikytini politinės kampanijos
pajamomis ar išlaidomis, papildo žiniaraštį, jame nurodydama Vyriausiosios rinkimų komisijos
sprendimu pripažintas politinės kampanijas pajamas ar išlaidas.
25. Pagal Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo
(patvirtinto VRK 2016 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. Sp-82) 30 punktą, Vyriausioji rinkimų
komisija, sprendimu nustačiusi, kad politinės kampanijos dalyvis nenurodė politinės reklamos (ar
jos dalies), papildo dalyvio ataskaitą dėl politinės reklamos paskleidimo ir jos finansavimo šaltinių,
nurodydama joje Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu pripažintą politinę reklamą, kurios
politinės kampanijos dalyvis nenurodė šioje ataskaitoje.
26. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 92 straipsnio 2 dalyje
nustatyta, kad Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės
įstatyme, rinkimų įstatymuose ir Lietuvos Respublikos referendumo įstatyme nustatytų politinės
reklamos skleidimo reikalavimų nesilaikymas užtraukia baudą viešosios informacijos rengėjų ar
skleidėjų vadovams arba kitiems už viešosios informacijos skleidimą ar visuomenės informavimo
priemonės turinį atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų
penkiasdešimt eurų. Teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolą už šiuos pažeidimus turi
VRK pirmininkas ir šios komisijos nariai ar VRK pirmininko įgalioti valstybės tarnautojai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūloma:
1.

Pripažinti politine reklama:
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1.1. 2020 m. birželio 20 d. laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ išspausdintą straipsnį „Į
Lietuvos politiką grįžtanti Laima Andrikienė į Seimą kandidatuos Telšių vienmandatėje
apygardoje“;
1.2. 2020 m. birželio 23 d. laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ išspausdintą straipsnį
„Signatarės parodoje valstybės kelias, persipynęs su žmogaus keliu“.
2.

Pripažinti paslėpta politine reklama 1 punkte nurodytus straipsnius.

3.

Nepripažinti 2020 m. birželio 26 d. laikraštyje „Telšių žinios“ išspausdinto straipsnio

„Paroda „Signatarė Laima Andrikienė: Kelias“ politine reklama.
4.

Pripažinti, kad laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ redakcija pažeidė Politinių kampanijų

finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo:
4.1. 15 straipsnio 2 dalį, skleisdama nepažymėtą politinę reklamą;
4.2. 16 straipsnio 1 dalies 1 punktą, skleisdama politinę reklamą pirmame leidinio puslapyje.
5.

Pripažinti Laimos Liucijos Andrikienės 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos

Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidomis:
5.1. už 2020 m. birželio 20 d. straipsnį „Į Lietuvos politiką grįžtanti Laima Andrikienė į
Seimą kandidatuos Telšių vienmandatėje apygardoje“ politinės reklamos įkainiais – 455,07 Eur;
5.2. už 2020 m birželio 23d. straipsnį „Signatarės parodoje valstybės kelias, persipynęs su
žmogaus keliu“ – 246,47 Eur.
6.

Pavesti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti

2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo
ataskaitą ir Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį 5 punkte nurodytomis išlaidomis.
7.

Taikyti administracinę atsakomybę už nustatytus pažeidimus.

Skyriaus vedėja

Lina Petronienė

Darbuotoja

Milda Pocevičiūtė

