LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS
POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ
FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS
PAŽYMA
DĖL VAIDO ŠALAŠEVIČIAUS ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS APIE DARBUOTOJO IR
DARBDAVIO INTERESUS COVID-19 KARANTINO METU NAUJIENŲ PORTALE
SUDUVOSGIDAS.LT
2020 m. gegužės 25 d. Nr. 3-47 (1.2)
Vilnius
1.

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

balandžio 20 d. gavo pranešimą: „Informuoju, kad internetiniame puslapyje www.suduvosgidas.lt
2020-04-20 patalpintas straipsnis apie būsimas nemokamas viešas teikiamas teisininko paslaugas konsultacijas. Straipsniu propaguojamas palankus požiūris į politiką, kuris balotiruojasi į LR
Seimą. Taip pat straipsnis tiek internetiniame puslapyje tiek FB puslapyje nėra pažymėtas pagal
politinės reklamos žymėjimo reikalavimus. Prašome pradėti tyrimą dėl galimų pažeidimų. Pridedu
straipsnio nuotraukas. https://suduvosgidas.lt/teisininkas-vaidas-salasevicius-atsakys-i-klausimusapie-darbuotojo-ir-darbdavio-interesuscovid-19-karantinometu/?fbclid=IwAR3KtzAwrIG9CCY7eVnpoHoPpxHi6uKlarEnCqLJ1cXb3d14YzXajhJUWTA“
2.

VRK 2020 m. balandžio 27 d. posėdžio metu nuspręsta šį pranešimą perduoti tirti

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui.
3.

VRK 2020 m. balandžio 20 d. gavo paklausimą: „noriu pasiteirauti, ar Vaido

Šalaševičiaus teisinės konsultacijos nėra rinkėjų pirkimas? Ar Sūduvos gidas suteikia nemokamą
eterį ir kodėl tai nėra pažymėta kaip politinė reklama?“
4.

VRK 2020 m. gegužės 14 d. posėdyje buvo nuspręsta paklausimą perduoti Politinių

partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui prie vykdomo tyrimo.
5.

2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinė kampanija

prasidėjo 2020 m. balandžio 10 d.
6.

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad

prasidėjus Seimo rinkimų politinei kampanijai, t. y. nuo Seimo rinkimų datos paskelbimo iki šio
įstatymo nustatyto rinkimų agitacijos kampanijos laikotarpio pabaigos, taip pat rinkimų dieną
draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti
rinkėją dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį,
kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą, taip pat žadėti už balsavimą
atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų ar
kandidatų arba asmenų, kuriuos numatoma kelti kandidatais, ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti
rinkimų teisę.
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7.

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės

įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad politinė reklama tai 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.
8.

2020 m. gegužės 5 d. VRK išsiuntė paklausimą (reg. Nr. 2-368(7.9) UAB

„Justicija“ direktoriui Vaidui Šalaševičiui ir paklausimą (reg. Nr. 2-369(7.9) naujienų portalui
suduvosgidas.lt.
9.

2020 m. gegužės 11 d. gautas UAB „Justicija“ direktoriaus Vaido Šalaševičiaus

atsakymas (reg. Nr. 1-906(7.9), kuriame nurodoma, kad tiesioginė transliacija buvo organizuota jo
paties kaip UAB „Justicija“ direktoriaus iniciatyva įmonės reklamos ir marketingo tikslais.
Atsakyme toliau nurodoma: „Kadangi karantino metu Seime buvo keičiama nemaža dalis teisės
aktų, ypatingai susijusių su darbo teisiniais santykiais, šioje sunkioje neapibrėžtumo pilnoje
situacijoje visiems ir klientams, ir skaitytojams, ir www.socdialogas.lt puslapio lankytojams iškilo
daugiau klausimų, jų labai padaugėjo, o ypatingai smulkių klausimų susijusių su darbo santykiais
dėl COVID-19 paskelbto karantino. Todėl pasitaręs su savo kolegomis nusprendėme pataupyti savo
laiką, padėti darbuotojams ir darbdaviams, ir atsakyti į klausimus tiesiogiai be to kilusių klausimų
tematika atitiko mano kaip VDI socialinio dialogo ekspertų grupės vadovo kompetenciją.“
10.

Pateiktame atsakyme nurodoma: „UAB Justicija nemokamų paslaugų klientams

neteikia, tačiau jau keletą metų aš kaip UAB „Justicija“ vadovas įmonės rinkodaros, marketingo,
reklamos ir SEO tikslais rengiu straipsnius, nemokamas teisines konsultacijas pagal dažniausiai
klientų užduodamus klausimus arba parengiu atsakymus į internetinių portalų skaitytojų
užduodamus klausimus. Tokius konsultacinius-reklaminius straipsnius rengiu tik pats bei
bendradarbiaujant su portalais reklamos ir SEO tikslais juos persiunčiu įvairiems internetiniams
naujienų puslapiams: www.suduvosgidas.lt, www.statybunaujienos.lt, www.regionunaujienos.lt,
www.vilniauskrastas.lt ir kitus, kurie sutinka tokią mano parengtą informaciją platinti. Be to kaip
LR CVDI prie SAMD socialinio dialogo ekspertų grupės vadovas rengiu atsakymus
www.socdialogas.lt puslapiui. Todėl visa tai niekaip nesusiję su Seimo rinkimais, juo labiau aš kaip
kandidatas neregistruotas, niekur nesiviešinu kaip galimas kandidatas ir kol kas nebuvo viešinta,
manęs kaip kandidato Seimo rinkimams Sūduvos-pietinėje apygardoje.“
11.

Atsakyme Vaidas Šalaševičius nurodo, kad planuoja dalyvauti Lietuvos

Respublikos Seimo rinkimuose ir kad bus keliamas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
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demokratų politinės partijos kandidatu Sūduvos pietinėje apygardoje. Nurodo, kad, jo nuomone,
dalyvavimas artėjančiuose rinkimuose ir teikiamos nemokamos konsultacijos nesuderinami dalykai:
„Mano nuomone, tai visiškai nesuderinami dalykai, nes aš tiesioginių nemokamų konsultacijų
atskirai, žmogui neteikiu. Trumpai atsakinėju į skaitytojų klausimus bendromis temomis, juo labiau
tam tikru laiku negaudami klausimų su darbuotojais galimus klausimus pasirengiame patys.
Svarbiausia, kad tai yra ilgametė mano tęstinė veikla kaip įmonės vadovo siekiant reklamos,
marketingo ir SEO tikslų. Tokią viešinimo ir reklamos praktiką taiko daugelis paslaugų įmonių.
Tais atvejais kuomet skaitytojai klausia konkrečių detalių atsakymų pagal specifinę kliento
situaciją, tuomet kviečiame susitikti konsultacijai tiesiogiai, kurios pas mane yra mokamos ir
klientai yra dėl to informuojami.“
12.

Vaidas Šalaševičius nurodė, kad Valstybinės darbo inspekcijos prie SADM

ekspertų grupės vadovas yra nuo 2017 m. lapkričio 6 dienos. Atsakyme nurodoma: „Teikiamos
konsultacijos spaudoje nesusiję su ekspertų grupės veikla, aš tik pristatau savo vykdomas pareigas
ir praktinę patirtį darbo teisės srityje, nes iš šios srities klausimų gauname daugiausiai. <...> Dar
kartą atsakau, kad nemokamų paslaugų aš neteikiu, su klientais nesusitikinėju, dažnu atveju
ankščiau netgi klausimus pasirengdavome patys, nes mano tikslas UAB „Justicija“ reklama,
skaitytojų pasiekiamumas ir SEO, t. y. tokiu būdu didinamas mūsų įmonės www.justicija.eu
svetainės matomumas ir lankomumas.“
13.

Transliacija ir informacija apie būsimą transliaciją apmokėta iš UAB „Justicija“

sąskaitos kaip už įmonės reklamą. Nurodoma, kad buvo išrašyta 50 Eur sąskaita už viešinimo ir
reklamos paslaugas (kaip priedai pateiktas mokėjimo nurodymas ir sąskaita).
14.

Vaido Šalaševičiaus paklausime buvo teiraujamasi, ar ankščiau jis teikdavo tokias

konsultacijas, kur jos būdavo viešinamos, ar visuomet konsultacijas viešina jis pats. Pateiktame
atsakyme nurodoma:
13.1.

„Kaip jau minėjau be jau minėto www.suduvosgidas.lt jau keletą metų teikiu

teisines konsultacijas

visoje

eilėje žiniasklaidos priemonių:

www.15min.lt,

www.alfa.lt,

www.regionunaujienos.lt, www.kanokrastas.lt, www.statybunaujenos.lt ir Marijampolėje, joje yra
antrasis įmonės UAB „Justicija“ skyrius, todėl pusė darbo laiko praleidžiu Marijampolėje. Be to
vadovauju Marijampolės regione veikiančiai Regionų verslo plėtros asociacijai kaip jos vadovas
esu Marijampolės regiono plėtros tarybos narys.“
13.2.

„Informaciją ir atsakymus dažniausiai rengiu pats, kadangi turiu didžiausią

teisininko, verslo konsultanto, dėstytojo, rašymo ir viešojo kalbėjimo patirtį, kiti įmonės darbuotojai
tiesiog neturi tinkamos patirties ir kompetencijos šiam darbai, todėl tai yra išskirtai mano
autoriniai konsultaciniai straipsniai ir įrašai todėl juos dedu savo vardu. Per keletą metų buvo tik
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keli atvejai kuomet straipsnius parengė kiti buvę ar esami UAB „Justicija“ darbuotojai (pridėtas
buvusio UAB „Justicija“ darbuotojo teisininko <...> straipsnio pavyzdys suduvosgidas.lt).“
14.

Papildomai atsakyme nurodoma: „Teisinių ir verslo nemokamų konsultacijų viešas

teikimas yra tęstinė mano veikla jau beveik dešimt metų ir tai yra labai svarbi mano sėkmingo
daugiau kaip 15-os metų verslo dalis. <...> Kadangi dėl vyksiančių rinkimų mano verslas negali
sustoti dėl rudenį vyksiančių Seimo rinkimų, juo labiau tokioje sunkioje COVID-19 situacijoje
visiems verslams, svarbus vadovo aktyvus dalyvavimas įmonės veikloje ir dar svarbesnis reklamos,
marketingo, rinkodaros vaidmuo ir viešas socialinis įmonės ir jos vadovo įvaizdis ir vaidmuo. <...>
Mano viešos konsultacijos negali būti laikoma politine reklama, tiesioginė nauda ar dovana
rinkėjui. Nes visa tai yra įprastinio pobūdžio mano verslo veikla ir su juo susijęs viešinimas bei
rengiami informaciniai pranešimai apie mano veiklą tiesiogiai nesuteikiant jokios tiesioginės
asmeninės naudos kiekvienam asmeniui atskirai. Kitu atveju tektų keisti savo nedidelės įmonės
verslo konsultacinę, teisinių buhalterinių paslaugų veiklą arba ją tiesiog pristabdyti. Juo labiau,
kad mes išplėtėme savo įmonės teikiamų paslaugų paketą susijusį su COVID-19 karantino metu
atsiradusias reglamentavimo pakeitimais ir naujomis verslo pagalbos (Pridedamas komercinis
pasiūlymas verslui)“.
15.

Kartu su atsakymu pateikti panašių paskelbtų publikacijų pavyzdžiai (peržiūros

metu pastebėta, kad tokiu pačiu pavadinimu straipsnių yra daugiau ir kituose portaluose, tačiau jie į
lentelę papildomai įtraukiami nebuvo):
Eil.
Nr.

Data

1.1. 2019-06-03

1.2.
2.

2019-11-26

3.

2020-01-02

4.

2020-03-17

1

Publikacijos pavadinimas

Publikacija paskelbta

Iki politinės kampanijos pradžios
Darbdavys nemoka darbo
regionunaujienos.lt
užmokesčio. Ką daryti?
skiltis „Naudinga
informacija“ 1
suduvosgidas.lt skiltis
„Teisininkai pataria“ 2
Ar Lietuvoje darbuotojai su
ziniuradijas.lt skiltis
darbdaviais jau gali kalbėtis kaip
„Verslo pulsas“3
lygūs su lygiais?
Apžvalgos „Kaip pasiruošti prieš
suduvosgidas.lt skiltis
einant į advokatų kontorą?
„Teisininkai pataria“ 4
Teisininkas V. Šalaševičius:
15min.lt skiltis
karantinas, darbas iš namų,
„Verslas-Verslumas“5
prastovos ir ką apie tai sako darbo

Iliustruota V.
Šalaševičiaus
nuotrauka
Taip

Taip
(dalyvauja
laidoje)
Ne
Taip

http://www.regionunaujienos.lt/darbdavys-nemoka-darbo-uzmokescio-ka-daryti/
https://suduvosgidas.lt/darbdavys-nemoka-darbo-uzmokescio-ka-daryti/
3
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/verslo-pulsas/ar-lietuvoje-darbuotojai-su-darbdaviais-jau-gali-kalbetis-kaip-lygussu-lygiais?video=1. laidą Verslo pulsas pristato Valstybinė darbo inspekcija
4
https://suduvosgidas.lt/kaip-pasiruosti-pries-einant-i-advokatu-kontora/
5
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/verslumas/karantinas-darbas-is-namu-prastovos-ir-ka-apie-tai-sako-darbo-teiseteisininko-v-salaseviciaus-komentaras-1248-1291124?copied
2

5
Eil.
Nr.

Data

Publikacijos pavadinimas

teisė
5.1. 2020-03-17 Ekstremali situacija šalyje.
Teisininkas V. Šalaševičius pataria,
ką reikėtų žinoti darbuotojams ir
darbdaviams?
5.2.
5.3. 2020-03-18
6.

7.
8.

9.

10.
11.

Publikacija paskelbta

Iliustruota V.
Šalaševičiaus
nuotrauka

regionunaujienos.lt
skiltis„Naudinga
informacija“ 6
vilniauskrastas.lt
skiltis „Apžvalgos“7
alfa.lt skiltis „Verslo
naujienos“8
suduvosgidas.lt skiltis
„Verslas“9

Taip

Taip
Taip

2020-03-23 „Teisininkas V. Šalaševičius. Ar
didieji verslai nepiktnaudžiauja
taikydami nenugalimos jėgos (force
majeure) sąlygas esant ekstremaliai
situacijai šalyje?“
2020-03-28 „Kokią verslo formą pasirinkti
statybunaujienos.lt
verslo pradžioje“
skiltis „Komentaras“10
2020-04-07 „Teisininkas V. Šalaševičius. Seime vilniauskrastas.lt
priimti prastovų kompensavimo
skiltis „Apžvalgos“11
tvarkos pakeitimai. Kaip valstybės
institucijos užtikrins įgyvendinimą
ir priežiūrą? Kas svarbu
darbuotojams, darbdaviams bei
savarankiškai dirbantiems?“
2020-04-09 „Skaitytojo klausimas: ar galima
15min.lt skiltis
neiti į darbą dėl koronaviruso
„Verslas-Verslumas“12
grėsmės?“
Prasidėjus politinei kampanijai

Taip

2020-04-23 „Kokią verslo formą pasirinkti
verslo pradžioje“
2020-04-29 „Pradedi verslą ir renkiesi mažąją
bendriją? Štai ką reikėtų žinoti“

Taip

16.

alfa.lt skiltis „Verslo
naujienos“13
statybunaujienos.lt
skiltis „Aktualijos“14

Taip
Taip

Taip

Taip

2020 m. gegužės 11 d. gautas UAB „AMB ir partneriai“, kuri valdo portalą

www.suduvosgidas.lt, atsakymas (reg. Nr. 1-908(7.9), kuriame nurodoma: „Tiesioginė transliacija

6

http://www.regionunaujienos.lt/ekstremali-situacija-salyje-teisininkas-v-salasevicius-pataria-ka-reiketu-zinotidarbuotojams-ir-darbdaviams/
7
https://vilniauskrastas.lt/ekstremali-situacija-salyje-teisininkas-v-salasevicius-pataria-ka-reiketu-zinoti-darbuotojamsir-darbdaviams/
8
https://www.alfa.lt/straipsnis/50414631/ekstremali-situacija-salyje-teisininkas-v-salasevicius-pataria-darbuotojams-irdarbdaviams
9
https://suduvosgidas.lt/teisininkas-v-salasevicius-ar-didieji-verslai-nepiktnaudziauja-taikydami-nenugalimos-jegosforce-majeure-salygas-esant-ekstremaliai-situacijai-salyje/
10
http://www.statybunaujienos.lt/naujiena/Kokia-verslo-forma-pasirinkti-verslo-pradzioje/12746
11
https://vilniauskrastas.lt/teisininkas-v-salasevicius-seime-priimti-prastovu-kompensavimo-tvarkos-pakeitimai-kaipvalstybes-institucijos-uztikrins-igyvendinima-ir-prieziura-kas-svarbu-darbuotojams-darbdaviams-bei-savaranki/
12
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/verslumas/skaitytojo-klausimas-galima-neiti-i-darba-del-koronovirusogresmes-1248-1302080?copied
13
https://www.alfa.lt/straipsnis/50387575/kokia-verslo-forma-pasirinkti-verslo-pradzioje
14
http://www.statybunaujienos.lt/naujiena/Pradedi-versla-ir-renkiesi-mazaja-bendrija-Stai-ka-reiketu-zinoti/12891
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Sūduvos gido Facebook paskyroje su nemokamomis teisinėmis konsultacijomis organizuota UAB
„Justicija“ užsakymu.“ Taip pat atsakyme nurodoma, kad už transliuotą tiesioginę transliaciją (už
suteiktas paslaugas (už straipsnio talpinimą ir video transliaciją) UAB „AMB ir partneriai“ buvo
apmokėta. Nurodoma, kad 2020 m. balandžio 27 d. UAB „Justicija“ buvo išrašyta sąskaita faktūra
AMB Nr. 549, kurios suma 50 Eur, ir kad už reklamos paslaugas 2020 m. gegužės 11 d. apmokėjo
UAB „Justicija“.
17.

UAB „AMB ir partneriai“ atsakyme nurodoma: „Sūduvos gide publikuojame savo

ir kitų autorių parengtus reklaminius ir kito pobūdžio straipsnius, tai pat informacinėms
agentūroms, kitoms visuomenės informavimo priemonėms priklausančius, Sūduvos gido redakcijai
atsiųstus kūrinius ir kitą viešai prieinamą informaciją (toliau – straipsniai), taip pat talpiname
užsakovų reklamą (reklaminius skydelius, nuorodas ir pan.). Reklamą ir straipsnius talpiname
įvairiai: mokamai ir nemokamai, žodiniu arba rašytiniu užsakovų užsakymu, šalių susitarimu.
Pateikiame keletą nuorodų į Sūduvos gide paskelbtus reklaminius kitų užsakovų (teisines ar kitas
paslaugas teikiančių įmonių) straipsnius:
https://suduvosgidas.lt/kaip-karantino-salygomis-priimti-sprendimus-daugiabuciubendrijose/ (UAB „Skaidri apskaitos sistema“ reklaminis straipsnis);
https://suduvosgidas.lt/buhalterine-apskaita-vilniuje/

(UAB

„Asfinanasa“

reklaminis

straipsnis);
https://suduvosgidas.lt/advokate-pataria-kaip-iforminti-nuotolini-darba-tarpusvenciu/
(Advokatų kontoros „Magnusson“ advokatės Rūtos Didikės konsultacinis straipsnis);
https://suduvosgidas.lt/teisininku-paslaugos-kokybe-bei-profesionalumas/

(UAB

„Teisės

vartai“ reklaminis straipsnis);
https://suduvosgidas.lt/atmintine-ka-reikia-zinoti-apie-draudimo-paslaugas-karantinolaikotarpiu/ (Compensa Vienna Insurance Group reklaminis straipsnis).“
18.

UAB „AMB ir partneriai“ nurodė, kad nebuvo gavę užsakymo dėl Vaido

Šalaševičiaus politinės reklamos skleidimo. Nurodoma, kad: „Sūduvos gide UAB „Justicija“
užsakymu talpinama šios įmonės reklama (reklaminiai skydeliai“, taip pat ir UAB „Justicija“
direktoriaus Vaido Šalaševičiaus autoriniai konsultacinio pobūdžio ir kiti straipsniai.“ Taip pat
atsakyme

papildomai

nurodoma:

„UAB

„Justicija“

reklama

(reklaminiai

skydeliai),

konsultuojamojo ar kito pobūdžio straipsniai UAB „Justicija“‘ užsakymu Sūduvos gide talpinami
jau ilgą laiką – apie 6 metus (pridedamas Sūduvos gide skelbtų straipsnių sąrašas, iš kurio matyti,
kad straipsniai skelbiami nuolat nuo 2014 metų) 15.
19.

2020 m. gegužės 18 d. VRK nario Tauro Rutkūno sprendimu Nr. PK1-2020LRS-

S56 Vaidas Šalaševičius registruotas politinės kampanijos dalyviu.
15

Pateikta daugiau nei 20 pavyzdžių nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. balandžio 29 d.
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20.

Buvo peržiūrėtas 2020 m. balandžio 20 d. naujienų portale suduvosgidas.lt

paskelbtas straipsnis (tiesioginio įrašo anonsas) (iliustruota Vaido Šalaševičiaus nuotrauka)16
pavadinimu „Teisininkas Vaidas Šalaševičius atsakys į klausimus apie darbuotojo ir darbdavio
interesus COVID-19 karantino metu“. Straipsnyje nurodoma: „Balandžio 23 diena, 17:00 val.,
įmonės teikiančios teisines, buhalterines, verslo, darbų saugos ir duomenų apsaugos paslaugas ir
konsultacijas UAB „Justicija“ bei Valstybinės darbo inspekcijos prie SADM ekspertų grupės
vadovas Vaidas Šalaševičius gyvai atsakinės į jūsų klausimus bei suteiks išsamias nuotolines
konsultacijas, apie darbuotojo ir darbdavio interesus COVID-19 karantino metu. Taip pat bus
kalbama apie subsidijos dėl prastovos gavimą, atostogų panaudojimą ir kitą aktualią informaciją
šiuo, ekstremaliu, karantino metu. Šiais ir kitais darbo teisės klausimais transliacija vyks portalo
„Sūduvos gidas“ Facebook paskyroje. Lauksime jūsų klausimų Facebook įrašo komentarų skiltyje
arba gyvos transliacijos metu.“
Tokio paties turinio informacinis straipsnis tą pačią dieną buvo paskelbtas Sūduvos gido
socialinio tinklalapio „Facebook“ paskyroje17.
21.

Pastebėta, kad suduvosgidas.lt pagrindiniame puslapyje yra dinaminis reklaminis

skydelis (angl. baner), kuris reklamuoja UAB „Justicija“. Skydelyje nurodoma 1) UAB „Justicija“
logotipas; 2) Vilniuje ir Marijampolėje; 3) UAB „Justicija“ siūlo išskirtines paslaugas; 4) darbų
saugos paslaugas, teisininko paslaugas, buhalterio paslaugas, įmonių steigimo duomenų apsaugos;
5) UAB „Justicija“ logotipas, telefono numeris ir nuoroda į UAB „Justicija“ svetainę. Skydelyje
naudojami asociatyvus vaizdai ( panašūs naudojami UAB „Justicija“ svetainėje), pastato nuotrauka,
kurioje yra matomas UAB „Justicija“ būstinės pastatas su iškaba UAB „Justicija“. Nuspaudus ant
skydelio, nukreipiama į justicija.eu svetainę.
22.

2020 m. balandžio 23 d. Sūduvos gido tiesioginės transliacijos įrašas 18, kurio metu

Vaidas Šalaševičius prisistato kaip UAB „Justicija“ direktorius bei Valstybinės darbo inspekcijos
prie SADM ekspertų grupės vadovas. Viso įrašo metu neutralioje aplinkoje matomas Vaidas
Šalaševičius. Transliacijos pradžioje žiūrovai informuojami apie transliacijos tikslą: „Mes pasitarę
su mano įmonės teisininkais, nusprendėme padaryti gyvą transliaciją jums, Sūduvos gidas
skaitytojai, kadangi šuo gana sudėtingu laiku, ir darbuotojams, ir darbdaviams, gavom labai daug
klausimų, labai smulkių klausimų įvairiomis temomis. Ypatingai daug klausimų pateikia
darbuotojai taip pat ir darbdaviai. Klausimų iš įvairių sričių. Daug klausimų nuo rudens aš jau
atsakinėju suvalkietyje, šeštadienio rubrikoje. Kitus klausimus atsakome, visuose portaluose rašome
straipsnius, bet galvoju, kad tiesiogiai galėsime atsakyti į jums kylančius klausimus, jūsų
16

https://suduvosgidas.lt/teisininkas-vaidas-salasevicius-atsakys-i-klausimus-apie-darbuotojo-ir-darbdavio-interesuscovid-19-karantino-metu/
17
https://www.facebook.com/suduvosgidas/posts/3063519350377696
18
https://www.facebook.com/772862359443418/videos/3289769307723514
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komentarus. Labiausiai aš noriu atkreipti dėmesį į šiandienos situaciją ir galbūt nepradėsiu nuo
klausimų, kurie man buvo užduodami ankščiau arba dažniausių klausimų, bet iš skambučių
konsultuotis iš darbuotojų tiek iš darbdavių, nes klausimai dažniausiai būna susiję su atleidimu iš
darbo. Atleidimas iš darbo dabar aktualus dėl to, kad visgi pasitaiko darbdavių, kurie daro
pakankamai didelį spaudimą darbuotojams išeiti iš darbo. Kitas momentas yra darbuotojų noras
išeiti iš darbo <...>. Todėl toje nelengvoje situacijoje aš pabandysiu pakomentuoti straipsnius
išėjimo iš darbo. Kiek per mano ilgą teisininko, daugiau kaip 20 metų, patirtį, kurie naudojami
daugiausiai.“ Transliacijos metu keletą kartų paminima, kad tam tikri klausimai yra užduodami jo
kolegoms iš UAB „Justicija“. Transliacijos metu buvo sudaroma galimybė užduoti klausimus
komentarų skiltyje ir į juos buvo atsakoma transliacijos metu. Transliacijos pabaigoje sakoma:
„Jeigu klausimų jums bus daugiau užduokite rašykite mums. Mes, aš konsultuoju taip pat į
„Suvalkietį“ leidžiu. Ten taip pat nurodytas mūsų paštas kur galit užduoti klausimus. Atsakysim į
jūsų klausimus „Suvalkietyje“. Taip pat teikiu konsultacijas „15 minučių“. Taip pat galite teikti
klausimus tiek verslas ir darbdaviai ir bandysim atsakyti minimaliai. Gal kadangi klausimų darbo
turim daug, mums darbo nesumažėja. Nesugebėsim ar negalėsim skirti laiko daug atsakyti į
išsamius detalius klausimus. Susitarsim susitikti ir pravesti konsultacijas išsamesnes, jau mokamas.
O jeigu jūs užduosit klausimų tai yra man, mano teisininkams, mes pasistengsime atsakyti į jūsų
trumpus klausimus su gana trumpais ir aiškiais atsakymais“. Visos transliacijos metu (38 min. 12
sek.) nebuvo niekaip užsimenama apie artėjančius rinkimus, apie planus dalyvauti rinkimuose. Taip
pat nebuvo pristatoma rinkimų programa, nebuvo naudojami teiginiai, kurie galėtų būti suprantami
kaip idėjos, tikslai, asmeninės vertybės, nebuvo agituojama balsuoti / nebalsuoti.
23.

Surinkus, apibendrinus ir išanalizavusi visą turimą informaciją, nustatyta:

23.1.

Vaidas Šalaševičius savo teisinių konsultacijų veiklą, tai yra atsakymus į klausimus,

sieja su savo kaip teisininko ilgamete darbine veikla.
23.2.

2020 m. balandžio 23 d. Sūduvos gido tiesioginė transliacija ir 2020 m. balandžio

20 d. naujienų portale suduvosgidas.lt paskelbtas straipsnis

„Teisininkas Vaidas Šalaševičius

atsakys į klausimus apie darbuotojo ir darbdavio interesus COVID-19 karantino metu“ apmokėti iš
UAB „Justicija“ sąskaitos kaip už įmonės reklamą.
23.3.

Nemokamos teisinės konsultacijos (atsakymai į klausimus) naujienų portaluose yra

darbinė Vaido Šalaševičiaus kaip teisininko eksperto ir UAB „Justicija“ direktoriaus veikla.
23.4.

Vaidas Šalaševičius nurodo, kad nemokamas teisines konsultacijas pagal

dažniausiai klientų užduodamus klausimus arba atsakymus į internetinių portalų skaitytojų
užduodamus klausimus dažniausiai jis viešina savo kaip UAB „Justicija“ direktoriaus vardu, kiti
įmonės teisininkai viešina publikacijas tik išskirtiniais atvejais.
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23.5.

Vaido Šalaševičiaus nurodomas viešinimosi tikslas konsultacijų forma yra UAB

„Justicija“ reklama, skaitytojų pasiekiamumas ir didinamas mūsų įmonės www.justicija.eu
svetainės matomumas ir lankomumas.
23.6.

UAB „Justicija“ užsakymu Sūduvos gide konsultaciniai ir kiti straipsniai skelbiami

jau ilgą laiką – apie 6 metus.
23.7.

UAB „AMB ir partneriai“ pateiktuose pavyzdžiuose matoma, kad suduvosgidas.lt

portale viešinami ir kitų įmonių, teikiančių teisines paslaugas, straipsniai.
23.8.

2020 m. balandžio 20 d. naujienų portale suduvosgidas.lt paskelbtame straipsnyje

„Teisininkas Vaidas Šalaševičius atsakys į klausimus apie darbuotojo ir darbdavio interesus
COVID-19 karantino metu“ glaustai informuojama apie būsimą transliaciją, kurioje dalyvaus UAB
„Justicija“ bei Valstybinės darbo inspekcijos prie SADM ekspertų grupės vadovas Vaidas
Šalaševičius.
23.9.

2020 m. balandžio 23 d. Sūduvos gido tiesioginės transliacijos metu nebuvo niekaip

užsimenama apie artėjančius rinkimus, apie planus dalyvauti rinkimuose. Taip pat nebuvo
pristatoma rinkimų programa, nebuvo naudojami teiginiai, kurie galėtų būti suprantami kaip idėjos,
tikslai, asmeninės vertybės, nebuvo agituojama balsuoti / nebalsuoti.
23.10. Transliacijos metu Vaidas Šalaševičius pateikė bendro pobūdžio teisinę
informaciją, aptarė dažniausiai pasitaikančius atvejus ir atsakė į keletą klausimų apie darbuotojo ir
darbdavio interesus COVID-19 karantino metu. Atsakymai į užduotus klausimus nebuvo
individualizuotos, konfidencialios konsultacijos, jie pateikiami tiesioginės transliacijos metu, dėl to
neprireikė specialaus daugelio teisės aktų studijavimo, sudarytų sutarčių ir kitų dokumentų analizės.
23.11. 2020 m. balandžio 20 d. naujienų portale suduvosgidas.lt paskelbtame straipsnyje
„Teisininkas Vaidas Šalaševičius atsakys į klausimus apie darbuotojo ir darbdavio interesus
COVID-19 karantino metu“ nėra propaguojamas politinės kampanijos dalyvis, taip pat jo idėjos,
tikslai ar programa, nenustatyta, kad būtų siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant
rinkimuose. Paskelbtame straipsnyje glaustai informuojama apie būsimą tiesioginę transliaciją,
kurioje UAB „Justicija“ direktorius Vaidas Šalaševičius atsakys į klausimus. Todėl UAB „Justicija“
lėšomis apmokėtas straipsnis laikytinas įmonės reklama.
24.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta:

24.1.

2020 m. balandžio 23 d. Sūduvos gido tiesioginė transliacija, kurioje atsakoma į

klausimus, negali būti traktuojama kaip tiesioginė vienam ar keletui rinkėjų skirta eksperto
konsultacija, kuri turėtų materialinę vertę, dėl to nelaikytina rinkėjų papirkimu.
24.2.

2020 m. balandžio 20 d. naujienų portale suduvosgidas.lt paskelbtas straipsnis

„Teisininkas Vaidas Šalaševičius atsakys į klausimus apie darbuotojo ir darbdavio interesus
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COVID-19 karantino metu“ nėra propaguojantis Vaidą Šalaševičių, kaip politinės kampanijos
dalyvį, dėl to nelaikytinas politine reklama.
24.3.

Kadangi Vaidas Šalaševičius ketina dalyvauti 2020 m. spalio 11 d. Seimo

rinkimuose kaip kandidatas, jo paties dalyvavimas įmonės užsakytose ir įvairių viešosios
informacijos skleidėjų transliuojamose laidose, ypač regione, kuriame ketinama būti kandidatu,
politinės kampanijos laikotarpiu gali kelti abejonių dėl tikrojo šių laidų tikslo. Kandidatai turėtų
vengti situacijų, kuriose gali būti supainioti interesai (įmonės reklama ir kandidato žinomumo
didinimas).
Siūloma:
1. Pripažinti, kad 2020 m. balandžio 23 d. Sūduvos gido tiesioginės transliacijos metu Vaido
Šalaševičiaus teikti atsakymai į klausimus nelaikytini rinkėjų papirkimu.
2. Pripažinti, kad 2020 m. balandžio 20 d. naujienų portale suduvosgidas.lt paskelbtas
straipsnis „Teisininkas Vaidas Šalaševičius atsakys į klausimus apie darbuotojo ir darbdavio
interesus COVID-19 karantino metu“ nėra politinė reklama.
3. Rekomenduoti Vaidui Šalaševičiui ir kitiems politinės kampanijos dalyviams vengti
situacijų, kai verslo reklama gali būti tapatinama su politinės kampanijos dalyvio politinė reklama,
ir susilaikyti nuo asmeniško dalyvavimo verslo reklamos veikloje, nenaudoti asmens nuotraukų,
jeigu yra galimybė, pristatymams pasitelkti kitus su teikiamomis paslaugomis susijusius asmenis.

Skyriaus vedėja

Lina Petronienė

Vyriausioji specialistė

Estera Miežytė

