LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARIŲ
JŪRATĖS LEBEDEVIENĖS IR MAKSIMO REZNIKOVO
VERTINIMO IŠVADA
DĖL RADVILIŠKIO–TYTUVĖNŲ APYGARDOS NR. 44 RINKIMŲ KOMISIJOS 2020 M.
RUGSĖJO 21 D. SPRENDIMO „DĖL ANTANO ČEPONONIO, TOMO JANUŠEVIČIAUS,
SKAIDROS DIŠLĖS, ANDRIAUS GRABAUSKO, JUSTINO KVĖGLIO IR JUSTINO
PRANIO GALIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO
51 STRAIPSNIO 1 DALIES NUOSTATŲ PAŽEIDIMO“
2021 m. sausio 28 d. Nr. 3-15 (1.2)
Vilnius
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) 2020 m. rugsėjo 24 d.
(reg. Nr. 1-3783(7.9) gavo Radviliškio–Tytuvėnų apygardos Nr. 44 rinkimų komisijos (toliau –
Radviliškio–Tytuvėnų ARK) 2020 m. rugsėjo 21 d. posėdžio protokolą Nr. P-6 „Dėl Antano
Čepononio, Tomo Januševičiaus, Skaidros Dišlės, Andriaus Grabausko, Justino Kvėglio ir Justino
Pranio galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies nuostatų
pažeidimo“, kuriuo patvirtinta Radviliškio–Tytuvėnų ARK sudarytos papirkimų tyrimo grupės
2020 m. rugsėjo 18 d. išvada Nr. 3 „Dėl Antano Čepononio, Tomo Januševičiaus, Skaidros Dišlės,
Andriaus Grabausko, Justino Kvėglio ir Justino Pranio galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų
įstatymo 51 straipsnio nuostatų pažeidimo“ (toliau – Tyrimo grupės išvada). Tyrimo grupės išvadoje
konstatuojama, kad kandidatai į Lietuvos Respublikos Seimo narius Antanas Čepononis, Tomas
Januševičius, Skaidra Dišlė, Andrius Grabauskas, Justinas Kvėglys ir Justinas Pranys nepažeidė
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodyto draudimo papirkti
rinkėjus ir balsavimo teisę turinčius asmenis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo (toliau – Įstatymas)
51straipsnio 3 dalimi ir Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu
Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių
rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 40 ir 41 punktais, teikiama išvada dėl Radviliškio–
Tytuvėnų ARK 2020 m. rugsėjo 21 d. posėdžio protokolo Nr. P-6 „Dėl Antano Čepononio, Tomo
Januševičiaus, Skaidros Dišlės, Andriaus Grabausko, Justino Kvėglio ir Justino Pranio galimo
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimo“.
1. Tyrimo objektas
1.1. VRK persiųstas Radviliškio–Tytuvėnų ARK 2020-09-04 pranešimas, kuriame
nurodoma, kad „2020-09-11 Radviliškio rajono savivaldybė, kurios meras Antanas Čepononis yra
kandidatas į Seimo narius Radviliškio–Tytuvėnų rinkimų apygardoje, kaip viena pagrindinių
organizatorių suplanavo Radviliškio miesto Eibariškių parke šventę „Atviras parkas“. Šventės metu
taip pat bus nemokamas koncertas bei daug visokių veiklų, tačiau koncerto atlikėjams bus
apmokama iš savivaldybės biudžeto. Atsižvelgiant į tai, kad projekto „Kraštovaizdžio išsaugojimo
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Eibariškių parke“ statybos darbai dar nebus visiškai baigti šventės organizavimo metu, bei į tai, kad
rajono biudžete 2020 m. vasario mėnesį nebuvo numatyta jokių lėšų šiai šventei organizuoti,
manytina, kad kandidatas į Seimą Antanas Čepononis kartu su kitais kandidatais daugiamandatėje
rinkimų apygardoje tos pačios partijos nariais Tomu Januševičiumi, Skaidra Dišle, Andriumi
Grabausku bei Justinu Kvėgliu, pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi, nurodė jam tiesiogiai ar
netiesiogiai pavaldžioms įstaigoms organizuoti minėtą šventę. Kadangi šventė nėra kasmetinė ir
gyventojams nereikės mokėti, yra pagrindas manyti, kad tai yra netiesioginis rinkėjų papirkimas, o
tai draudžia Įstatymo 51 straipsnio nuostatos. Be to, pažymėtina, kad Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė yra kandidatų bendrapartietė, o jos
pavaduotojas Justinas Pranys taip pat yra kandidatas į Seimą“. Prašoma „<...> pripažinti kandidatą į
Seimo narius Antaną Čepononį, kandidatus Tomą Januševičių, Skaidrą Dišlę, Andrių Grabauską,
Justiną Kvėglį, Justiną Pranį pažeidus Įstatymo nuostatą dėl draudimo papirkti rinkėjus, pripažinti
šventės išlaidas jų politinės kampanijos išlaidomis, pripažinti, kad minėti asmenys pasinaudojo
tarnybine padėtimi siekiant paveikti rinkėjų valią ir esant pagrindams juos nubausti administracine
ir (ar) baudžiamąja tvarka“.
2. Atlikto tyrimo procedūrų vertinimas
2.1. Radviliškio–Tytuvėnų ARK tyrimo grupė sudaryta nepažeidžiant Aprašo 16 punkto
reikalavimų.
2.2. Tyrimas atliktas Aprašo 24 punkte nustatytais terminais.
2.3. Tyrimo metu apklausti visi asmenys, galėję suteikti tyrimui reikšmingos informacijos, ir
ištirti visi įrodymai, galėję turėti reikšmės priimant sprendimą.
2.4. Radviliškio–Tytuvėnų ARK tyrimo grupės 2020-09-18 išvada ir Radviliškio–Tytuvėnų
ARK 2020-09-21 sprendimas VRK perduoti Aprašo 34 punkte nustatytais terminais.
2.5. Antanas Čepononis buvo tinkamai informuotas apie atliekama tyrimą, turėjo galimybę
teikti paaiškinimus.
3. Tyrimo metu nustatytos sprendimui priimti reikšmingos faktinės aplinkybės
3.1. 2020-04-10 prasidėjo 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų
politinė kampanija. Antanas Čepononis įregistruotas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų kandidatu vienmandatėje Radviliškio–Tytuvėnų rinkimų apygardoje Nr. 44.
3.2. Tomas Januševičius, Skaidra Dišlė, Andrius Grabauskas, Justinas Kvėglys ir Justinas
Pranys yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų keliami kandidatai daugiamandatėje
rinkimų apygardoje 2020 m. spalio 11 d Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose.
3.3. Radviliškio miesto Eibariškių parkas yra Radviliškio–Tytuvėnų rinkimų apygardos
Nr. 44 teritorijoje.
3.4. Antanas Čepononis atsakyme į paklausimą nurodė, kad „2020 m. rugsėjo 11 d.
organizuojamos šventės „Atviras parkas“ organizatorius yra Radviliškio rajono savivaldybės Miesto
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kultūros centras ir šventė organizuojama Radviliškio rajono savivaldybės Miesto kultūros centro
lėšomis“.
3.5. Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos skirstomos Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimu ir minėtai šventei „Atviras parkas“ lėšos skirtos 2020 m. vasario
27 d. Tarybos sprendimu Nr. T-180 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto
patvirtinimo“ (2 priedas).
3.6. Projektas „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio
miesto Eibariškių parko teritorijoje“ įgyvendinamas ir finansuojamas vadovaujantis 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa. Projekto vykdytojas – Radviliškio
rajono savivaldybės administracija.
3.7. Antanas Čepononis tuo metu ėjo Radviliškio rajono savivaldybės mero pareigas; Tomas
Januševičius, Skaidra Dišlė, Andrius Grabauskas bei Justinas Kvėglys yra Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos nariai; Justinas Pranys yra Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas. Visų jų dalyvavimas šventėje „Atviras parkas“, kurios organizatorius
buvo Radviliškio rajono savivaldybės Miesto kultūros centras, nepriklausomai nuo to, jog išvardyti
asmenys buvo kandidatai į Lietuvos Respublikos Seimo narius, tiesiogiai yra susiję su
einamosiomis pareigomis.
4. Tyrimo metu atlikto teisinio vertinimo pagrįstumo vertinimas
4.1. Iš surinktų duomenų nustatyta, kad 2020 m. rugsėjo 11 d. Antanas Čepononis, Tomas
Januševičius, Skaidra Dišlė, Andrius Grabauskas, Justinas Kvėglys ir Justinas Pranys, dalyvaudami
šventėje „Atviras parkas“, organizuotoje Radviliškio rajono savivaldybės Miesto kultūros centro ir
jam skirtomis lėšomis, nepažeidė Įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodyto draudimo papirkti
rinkėjus ar rinkimų teisę turinčius asmenis.
5. Išvada
5.1. Radviliškio–Tytuvėnų ARK 2020-09-21 posėdžio metu priimtas sprendimas, kuriuo
pritarta Radviliškio–Tytuvėnų ARK tyrimo grupės 2020-09-18 išvadai Nr. 3, kad Antanas
Čepononis, Tomas Januševičius, Skaidra Dišlė, Andrius Grabauskas, Justinas Kvėglys ir Justinas
Pranys nepažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodyto
draudimo papirkti rinkėjus ar rinkimų teisę rinkimų teisę turinčius asmenis, yra priimtas laikantis
nustatytų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo procedūros reikalavimų, surinkus ir
objektyviai išnagrinėjus visas tyrimui reikšmingas aplinkybes, tinkamai pritaikius galiojančio
teisinio reguliavimo nuostatas, todėl nėra teisinio pagrindo šio sprendimo nepatvirtinti.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Vyriausiajai rinkimų komisijai s i ū l o m a:
Patvirtinti Radviliškio–Tytuvėnų apygardos Nr. 44 rinkimų komisijos 2020 m. rugsėjo 21 d.
posėdžio protokolo Nr. P-6 sprendimą „Dėl Antano Čepononio, Tomo Januševičiaus, Skaidros
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Dišlės, Andriaus Grabausko, Justino Kvėglio ir Justino Pranio galimo Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatų pažeidimo“.
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