LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS
POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ
FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS
PAŽYMA
DĖL TINKLALAPIUOSE WWW.BUKIMEVIENINGI.LT IR
WWW.LAISVASLAIKRASTIS.LT PUBLIKUOTŲ STRAIPSNIŲ APIE ARVYDĄ BALČIŲ
2021 m. vasario 22 d. Nr. 3-31 (1.2)
Vilnius
1.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) 2020 m. rugsėjo

24 d. reklamos gaudyklėje gavo pranešimą (reg. Nr. 1-4145(7.9) dėl 2020 m. rugsėjo 21 d.
tinklalapyje www.bukimevieningi.lt publikuoto straipsnio „Advokatas, buvęs VRM darbuotojas
Arvydas Balčius atskleidžia šokiruojančius faktus apie Vytautą Landsbergį ir sausio 13 d. įvykius“ 1
ir 2020 m. rugsėjo 23 d. tinklalapyje www.bukimevieningi.lt publikuoto straipsnio „Vaidas
Žemaitis ir Arvydas Balčius apie tuos, kurie nieko nebijo“ 2, kuriuo buvo pasidalinta ir tinklalapio
„Facebook“ paskyroje „Už laisvą LIETUVĄ!!!“.
2.

VRK 2020 m. spalio 18 d. posėdyje tyrimą buvo pavesta atlikti Politinių partijų ir

politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui.
3.

VRK 2020 m. lapkričio 16 d. išsiuntė paklausimus: Arvydui Balčiui (reg. Nr. 2-

1792(7.9) ir tinklalapiui www.bukimevieningi.lt (reg. Nr. 2-1794(7.9).
4.

2020 m. lapkričio 17 d. VRK gautas tinklalapio www.bukimevieningi.lt atsakymas

(reg. Nr. 1-5498(7.9), kuriame nurodoma „Straipsnis yra perpublikuotas iš internetinio portalo
laisvaslaikrastis.lt. Vaizdo įrašas nėra „bukimevieningi.lt“ nuosavybė, todėl apie jo kūrimą atsakyti
negalime. Jį taip pat perpublikavome. Už minėtą straipsnį ir vaizdo įrašą nebuvo sumokėta. Jis
buvo publikuojamas neatlygintinai. Mūsų tinklalapyje mokama politinė reklama neteikiama.
„Bukimevieningi.lt“ veiklą vykdo Jungtinėje Karalystėje. Tinklalapyje kitų kandidatų į LR Seimą
interviu nebuvo publikuojami“.
5.

2020 m. gruodžio 2 d. el. paštu pakartotinai kreiptasi į A. Balčių, tačiau atsakymas

negautas.
6.

2021 m. vasario 9 d. VRK išsiuntė paklausimą (reg. Nr. 2-126(7.9) tinklalapiui

www.laisvaslaikrastis.lt.
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www.laisvaslaikrastis.lt, tačiau atsakymai į VRK užduotus klausimus nebuvo pateikti.
7.

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės

(toliau – PKFFK) įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje politinė reklama apibūdinama kaip politinės
1

https://bukimevieningi.lt/advokatas-buves-vrm-darbuotojas-arvydas-balcius-atskleidzia-sokiruojancius-faktus-apievytauta-landsbergi-ir-sausio-13-d-ivykius-video/
2
https://bukimevieningi.lt/vaidas-zemaitis-ir-arvydas-balcius-apie-tuos-kurie-nieko-nebijo-video/
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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.
8.

PKFFK įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 2 punkte nustatyta, kad politine reklama

nelaikomi politinės kampanijos laikotarpiu neatlygintinai skleidžiami įprastinio pobūdžio
informaciniai pranešimai apie valstybės politikų, politinių partijų, kandidatų veiklą, informacija,
kuria neraginama nedalyvauti referendume, balsuoti už ar prieš referendumui teikiamo sprendimo
priėmimą. To paties straipsnio 3 punkte nustatyta, kad politine reklama nelaikomi politinės
kampanijos laikotarpiu per visuomenės informavimo priemones neatlygintinai, laikantis
objektyvumo ir politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo principų viešosios informacijos
rengėjų ir skleidėjų skleidžiama informacija apie rinkimų programas.
9.

Arvydą Balčių „Drąsos kelias“ politinė partija kėlė kandidatu 2020 m. spalio 11 d.

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose.
10.

Tiek tinklalapyje www.laisvaslaikrastis.lt, tiek tinklalapyje www.bukimevieningi.lt

publikuotas identiško turinio interviu 3 su Arvydu Balčiumi apie Sausio 13-osios įvykius.
Publikuotame straipsnyje A. Balčius pristatomas kaip advokatas ir buvęs Lietuvos Respublikos
vidaus ministerijos (toliau – LR VRM) darbuotojas, taip pat straipsnyje pateikiama jo nuotrauka.
11.

Straipsnyje kalbama apie Sausio 13-osios įvykius, jis nurodo, kad reali šios dienos

įvykių versija visuomenei nėra žinoma. „Arvydas Balčius sako nebandantis perrašyti Lietuvos
istorijos, tačiau jis puikiai žino, kad sausio 13 d. ir per Medininkų žudynes viskas buvo šiek tiek
kitaip, negu mums pateikia oficiali Lietuvos valdžia“. A. Balčius nurodo, kokios buvo jo funkcijos
LR VRM: „Aš dirbau VRM, šifrų atkodavimo padalinyje, ir man buvo pavesta atkodavimo funkcija.
Turėjau užkoduoti ir atkoduoti visiškai slaptus dokumentus, susijusius su valstybės valdymu“. A.
Balčius taip pat nurodo, kad Sovietų Sąjunga jau buvo apsisprendusi suteikti Lietuvai
nepriklausomybę: „Rusai jau tada buvo parengę planą, kaip turi vykti Lietuvos valstybės valdymas
ir kaip valdžia turi būti perduota Lietuvos pusei. Rusai buvo numatę, kad tas valdžios perdavimas
turi įvykti labai simboliškai, vos ne prie kavos“. A. Balčius pažymi, kad Vytautas Landsbergis davė
kitokius nurodymus: „Jiems buvo nurodyta vykti į Seimą, ir ten su jais susitiko V. Landsbergis. Šis
įspėjo VRM darbuotojus, kad sovietai gali pulti ir žudyti žmones, ir todėl reikia ginkluotis. VRM
darbuotojams buvo išduoti koviniai ginklai su koviniais šoviniais. Mano draugas pasakojo, kad
jiems buvo nurodyta esant mažiausiai galimybei sukelti sumaištį ir būtinai reikia pralieti kraują“.
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https://laisvaslaikrastis.lt/turiu-originalius-dokumentus-apie-sausio-13-d-ivykius-ir-medininku-zudynes-todel-valdziair-stengiasi-mane-sunaikinti-sako-advokatas-arvydas-balcius/
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A. Balčius taip pat nurodo tokių įvykių tikslą: „Kiek suprantu, valdžia iš tų provokacijų tikėjosi
kažkokios naudos – jie tikėjosi patraukti žmones į savo pusę. Įvykiai panašiai ir klostėsi –
Landsbergis susikvietė iš provincijos žmones, jie įgavo jo pasitikėjimą, davė kažkokios postus, jie
vieną kadenciją pabuvo, tačiau vėliau darbo nebegavo“ bei nurodo, kad turi tai patvirtinančius
dokumentus: „O sausio 13 d. įvyko tai, kas įvyko, ir aš apie tuos įvykius turiu originalius
dokumentus, kurie yra saugojami. Šie dokumentai įrodo, kad žmonės buvo apginkluojami, buvo
duotos komandos šaudyti ir stumti žmones po tankais ir pan.“.
12.

Tinklalapiuose www.bukimevieningi.lt ir www.laisvaslaiksrastis.lt publikuotuose

straipsniuose su A. Balčiumi taip pat pateikiamas vaizdo įrašas iš tinklalapio „Youtube“, kuriame
nufilmuotas visas interviu su A. Balčiumi, pagal kurį ir buvo rengiami pirmiau minėti straipsniai.
13.

Pirmiau minėtuose straipsniuose nebuvo agituojama, kalbama apie rinkimus, ar

aprašomos A. Balčiaus idėjos ir tikslai. Straipsniuose kalbama apie Sausio 13-osios dienos įvykius.
Vertintina, kad straipsniai nėra laikytini politine A. Balčiaus reklama.
14.

2020 m. rugsėjo 23 d. tinklalapyje www.bukimevieningi.lt publikuotas straipsnis su

vaizdo įrašu „Vaidas Žemaitis ir Arvydas Balčius apie tuos, kurie nieko nebijo“ 4. Identiško turinio
vaizdo įrašas5 transliuotas ir tinklalapyje www.laisvaslaikrastis.lt. Vaizdo įrašo pradžioje A. Balčius
taip pat kalba apie Sausio 13-osios įvykius. Nuo vaizdo įrašo 3 min. 53 sek. V. Žemaitis nurodo,
kad A. Balčius yra kandidatas 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose: „Jūs
šiandien dienai esate kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą“, taip pat nurodo, kad tai yra
neatlygintina politinė reklama: „Perspėju žiūrovus, kad tai yra neatlygintina politinė reklama, nes
mes turim tai įgarsinti, kad po to nesakytų, kad papirko“.
14.1.

V. Žemaitis teiraujasi, kodėl A. Balčius pasirinko partiją „Drąsos kelias“ ir kodėl jis

ryžosi eiti į politiką. A. Balčius atsako: „Buvo 1996 m. ar 1997 m. <...> tada pabandžiau į vietinę
tarybą <...> ir kada prabilau žmonėms apie tuos pačius įvykius ir parodžiau dokumentus ir tada iš
karto buvau uždarytas 8 paroms <...>“. V. Žemaitis taip pat teiraujasi apie Neringą Venckienę.
A. Balčius nurodo: „Kodėl pasirinkau partiją? Aš tiesiog jos nesirinkau, aš įvykius stebėjau, ne patį
asmenį ir ne būtent Neringos Venckienės <...> tuos įvykius aš žiūrėjau kitam kontekste <...> tai yra
tie patys metodai nuo sausio 13 d. <...> dirba tos pačios galvos“.
14.2.

Nuo vaizdo įrašo 10 min. V. Žemaitis teiraujasi A. Balčiaus, ką jis galėtų nuveikti

Seime, A. Balčius atsako: „Geras klausimas. Pirmiausia, aš sakyčiau, be Jūsų aš tikrai nieko
nepadaryčiau <...> be aktyvių žmonių, tai jau jaučiasi pilietiškumas <...> žmonės tikrai labai
nuoširdūs ir tuos įvykius priima, objektyviai vertindami, ir tai kas prieš 30 metų vyko, dabar jie
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https://bukimevieningi.lt/vaidas-zemaitis-ir-arvydas-balcius-apie-tuos-kurie-nieko-nebijo-video/
https://laisvaslaikrastis.lt/a-balcius-pedofilija-i-lietuva-atejo-kartu-su-slepetemis/
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atsibudo“. V. Žemaitis nurodo žmonių nuomonę: „Nėra už ką balsuoti, tie patys per tuos pačius,
klanai nuo klanų“, A. Balčius jam pritaria.
14.3.

V. Žemaitis išreiškia nuomonę apie partiją „Drąsos kelias“: „Jei kalbėti apie

Drąsiaus partiją, na partija irgi tokia, vieno įvykio, neteisybės suburta žmonių grupė, kuri tiesiog
nori atstatyti teisingumą šioj vietoj. <...> man malonu, kad į šitą partiją atsiranda tokie žmonės
kaip Jūs, su teisine praktika, Neringa Venckienė, Jūs“, A. Balčius nurodo: „Jeigu truputį apie pačią
partiją <...> kiek man suprantama, yra atsiribojama nuo to konkretaus įvykio ir žiūrim plačiąja
prasme apie teisėsaugą, ką reikia teisėsaugai daryti. Pirmiausia, reikia viską stabilizuoti“.
14.4.

Taip pat A. Balčius kalba apie galimus rinkimų rezultatus: „Dabar žiūrėkim kaip

vyksta karas tarp valstiečių ir konservatorių, jie nelaimės nei vieni, nei kiti, ateis naujos jėgos. Ir
konservatoriai pralaimėti nepasiruošę. Kraujo praliejimas iš Landsbergio lūpų jau veržiasi“. A.
Balčius kalba apie konservatorius: „Baigiasi jų fantazijos, 30 metų ilgas laiko tarpas, tos vienos
kartos sugadintas gyvenimas. Ėjom ėjom į Europą ir ką mes turim, ar mes europiniai žmonės? <...>
Tie pinigai, kurie turi būti skirti bendruomenei, jie apskritai yra skiriami <...> kur konservatoriams
naudinga“.
14.5.

Vaizdo įrašo metu A. Balčius taip pat išreiškia savo nuomonę apie valstiečius: „Šitą

partiją sudaro dvi grupės <...> Karbauskis negali veikti be kitos grupės, kuri būtent yra užvaldžiusi
kitų žmonių persekiojimą, tai yra bauginimas, perimtas iš konservatorių visas tas mechanizmas
bauginimo, kaip KGB metodais reikia įbauginti žmogų. Man tik gaila Karbauskio“.
14.6.

A. Balčius taip pat pažymi: „Man svarbiausia žmogaus orumas, garbė

profesionalumas. Visa kita man nieko nesako, ar tu esi Seimo narys, ar eilinis geras šlavėjas. Man
atsitiko taip kaip atsitiko, mane pakvietė į „Drąsos kelias“ partiją. <...> Mano interesas jungti
žurnalistiką, teisėsaugą, čia atsakyčiau į tą klausimą, ką daryčiau Seime, jei patekčiau. <...> Gėda
kas vyksta Seime, koks tas apsirengimas, kokia ta elgsena, elementariausiai nemoka instrumento
valgio paimti. Aš jau nekalbu apie politine etika“.
15.

Pirmiau minėtame vaizdo įraše kalbama apie rinkimus. A. Balčius nurodo, kodėl jis

nusprendė dalyvauti Seimo rinkimuose, kodėl pasirinko „Drąsos kelio“ politinę partiją. Taip pat
vaizdo įraše A. Balčius atskleidžia savo idėjas, tikslus, pavyzdžiui, nurodo, kad Lietuvos teisinė
sistema turi trūkumų, kuriuos jis stengtųsi pašalinti. Vertintina, kad pirmiau minėtame įraše
propaguojamas A. Balčius, todėl vaizdo įrašas laikytinas A. Balčiaus politine reklama.
16.

Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad politinė reklama turi būti pažymėta

nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos.
17.

Įstatymo 15 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. Vaizdo įrašas nebuvo pažymėtas kaip politinė reklama.
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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.
Dėl politinės kampanijos išlaidų
18.

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. Pagal Įstatymo 2
straipsnio 10 dalį, politinės kampanijos finansavimo ataskaita – dokumentas, kuriame
savarankiškas politinės kampanijos dalyvis nurodo politinei kampanijai gautas aukas ar jų sumas
pagal aukotojų grupes, kitas politinei kampanijai panaudotas lėšas, aukotojus (pateikia aukotojų
sąrašą) bei turėtas išlaidas ir prisiimtus įsipareigojimus (pagal išlaidų grupes). Įstatymo 17
straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad visos politinės kampanijos pajamos, išlaidos ar prisiimti
finansiniai įsipareigojimai registruojami Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje, to
paties straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nurodomos
visos politinės kampanijos pajamos ir išlaidos bei prisiimti įsipareigojimai (pagal išlaidų grupes).
19.

Pagal Įstatymo 16 straipsnio 4 dalį 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. Viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų pateiktus politinės reklamos įkainius ir sąlygas
Vyriausioji rinkimų komisija nedelsdama paskelbia savo interneto svetainėje. Paskelbti politinės
kampanijos laikotarpiu taikytini politinės reklamos įkainiai ir sąlygos negali būti keičiami
prasidėjus politinei kampanijai. Ne vėliau kaip iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios
politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos gali būti keičiami Vyriausiosios rinkimų komisijos
nustatyta tvarka.
20.

Pagal Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio užpildymo ir

pateikimo tvarkos aprašo (patvirtinto VRK 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. Sp-51) 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. Pagal to paties
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aprašo 58 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.
21.

Tinklalapis www.bukimevieningi.lt nurodė, kad neskleidžia politinės reklamos, tad

negali nurodyti, kiek vaizdo įrašo transliavimas tinklalapyje kainuotų politinės reklamos įkainiais.
Tinklalapis www.laisvaslaikrastis.lt neatsakė į paklausimą, tinklalapis taip pat nėra pateikęs
politinės reklamos skleidimo įkainių ir sąlygų.
22.

Vaizdo įrašo „Vaidas Žemaitis ir Arvydas Balčius apie tuos, kurie nieko nebijo“

trukmė 25 min. 22 sek. Lyginant kitų tinklalapių deklaruotus politinės reklamos skleidimo (interviu,
vaizdo įrašų) įkainius ir sąlygas, nustatyta, kad vidutinis vaizdo įrašo iki 30 min. transliavimo
įkainis yra 177,93 Eur.
Skleidėjas
www.raseiniunaujienos.lt
www.paninfo.lt
www.dzukijosveidas.lt
www.komentaras.lt
23.

Įkainio pavadinimas

Įkainis, Eur

Video- (kai video- ruošia redakcija)
60,50
Vaizdo reportažas iki 30 min.
200
Interviu iki 30 min. laidoje „DV.TV. Dienos 300
tema“
Reklaminis interviu
121–181,50

Vertintina, kad tiek tinklalapyje www.bukimevieningi.lt, tiek tinklalapyje

www.laisvaslaikrastis.lt politinės reklamos skleidimo įkainiais vaizdo įrašas „Vaidas Žemaitis ir
Arvydas Balčius apie tuos, kurie nieko nebijo“ būtų kainavęs po 177,93 Eur.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūloma:
1. Nepripažinti Arvydo Balčiaus politine reklama tinklalapiuose www.bukimevieningi.lt ir
www.laisvaslaikrastis.lt publikuotų straipsnių apie Sausio 13-osios įvykius.
2. Pripažinti Arvydo Balčiaus politine reklama tinklalapiuose www.bukimevieningi.lt ir
www.laisvaslaikrastis.lt transliuotą vaizdo įrašą „Vaidas Žemaitis ir Arvydas Balčius apie tuos,
kurie nieko nebijo“.
3. Pripažinti vaizdo įrašą „Vaidas Žemaitis ir Arvydas Balčius apie tuos, kurie nieko nebijo“
paslėpta politine reklama.
4. Pripažinti 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų „Drąsos kelias“
politinės partijos politinės kampanijos išlaidomis 2 punkte nurodytos politinės reklamos
tinklalapiuose www.bukimevieningi.lt ir www.laisvaslaikrastis.lt apskaičiuotą kainą – po 177,93
Eur.
5. Pavesti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti
„Drąsos kelias“ politinės partijos politinės kampanijos ataskaitą ir politinės kampanijos finansavimo
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apskaitos žiniaraštį 4 punkte nurodytomis išlaidomis, jas priskiriant atstovaujamam politinės
kampanijos dalyviui Arvydui Balčiui.
6. Spręsti dėl administracinės atsakomybės taikymo atsakingiems asmenims.

Skyriaus vedėja
Vyriausioji specialistė
Prokofijovienė

Lina Petronienė

Sandra

