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DĖL PANERIŲ–GRIGIŠKIŲ APYGARDOS NR. 11 RINKIMŲ KOMISIJOS
2020 M. SPALIO 29 D. PROTOKOLINIO SPRENDIMO NR. P-4
„DĖL KANDIDATO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS JONO VIESULO
GALIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 51 STRAIPSNIO
1 DALIES NUOSTATŲ PAŽEIDIMO IR JONO VIESULO KNYGOS „ATVIRAVIMAI“
NEPRIPAŽINIMO POLITINE REKLAMA“
2021 m. gegužės 4 d. Nr. 3-77 (1.2)
Vilnius
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) 2020 m. lapkričio 27 d.
gavo Panerių–Grigiškių apygardos Nr. 11 rinkimų komisijos (toliau – Panerių–Grigiškių ARK)
2020 m. spalio 29 d. protokolinį sprendimą (posėdžio protokolas Nr. P-4) „Dėl kandidato į Lietuvos
Respublikos Seimo narius Jono Viesulo galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 5 1
straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimo ir Jono Viesulo knygos „Atviravimai“ nepripažinimo politine
reklama“ (toliau – sprendimas) (reg. Nr. 1-5649(7.9), kuriuo buvo nutarta pritarti Panerių–Grigiškių
ARK Rinkėjų papirkimų tyrimo grupės 2020 m. spalio 6 d. parengtai išvadai Nr. 3 (reg. Nr. 15650(7.9) ir pripažinti, kad pagal minėtoje išvadoje nustatytas faktines aplinkybes, „negalima
konstatuoti rinkėjų papirkimo fakto ir, kad Jono Viesulo dalinama knyga galimai buvo nepažymėta
kaip politinė reklama“.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo (toliau – SRĮ) 51 straipsnio
3 dalimi ir Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto VRK
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 Panerių–Grigiškių ARK 2020 m. spalio 29 d. priimto protokolinio
sprendimo Nr. P-4 „Dėl kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius Jono Viesulo galimo
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimo ir Jono
Viesulo knygos „Atviravimai“ nepripažinimo politine reklama“.
1. Tyrimo objektas
1.1. VRK 2020 m. spalio 5 d. elektroniniu paštu persiuntė Panerių–Grigiškių ARK nagrinėti
visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės“ gautą skundą (reg. Nr. 1-4174(7.9) dėl galimo
rinkėjų papirkimo ir nepažymėtos politinės reklamos. Prie skundo pridėtos 4 nuotraukos, darytos
2020 m. spalio 3 d. Trakų Vokės dvaro sodybos teritorijoje, ir viena nuotrauka su Jono Viesulo
dedikacija eilėraščių knygoje „Atviravimai“.
2. Atlikto tyrimo procedūrų vertinimas
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2.1. Panerių–Grigiškių ARK Rinkėjų papirkimų tyrimo grupė sudaryta nepažeidžiant
Aprašo 16 punkto reikalavimų.
2.2. Tyrimas atliktas iš dalies laikantis Aprašo III skyriuje nustatytų reikalavimų. Panerių–
Grigiškių ARK Rinkėjų papirkimų tyrimo grupės išvada grindžiama tik visuomeninės organizacijos
„Baltosios pirštinės“ pateiktame skunde nurodyta informacija, t. y. nerenkant įrodymų ir duomenų,
suinteresuotų asmenų paaiškinimų, neišnagrinėjus visų su galimais pažeidimais susijusių
aplinkybių, turinčių reikšmės tinkamam pažeidimo nustatymui arba pripažinimui, kad pažeidimo
nėra.
2.3. Jonas Viesulas nebuvo informuotas apie atliekamą tyrimą, neturėjo galimybės teikti
turimus įrodymus, paaiškinimus, pateikti informaciją, kuri galėjo turėti reikšmės priimant
sprendimą dėl galimo rinkėjų papirkimo atvejo bei skleidžiamos nepažymėtos politinės reklamos,
nebuvo supažindintas su Panerių–Grigiškių ARK Rinkėjų papirkimų tyrimo grupės išvada,
neinformuotas apie galimybę dalyvauti Panerių–Grigiškių ARK 2020 m. spalio 29 d. posėdyje ir dėl
šiame posėdyje priimto sprendimo.
2.4. Panerių–Grigiškių ARK Rinkėjų papirkimų tyrimo grupės išvada ir Panerių–Grigiškių
ARK 2020 m. spalio 29 d. protokolinis sprendimas Nr. P-4 VRK perduoti nesilaikant teisės aktuose
nustatytų terminų.
3. Panerių–Grigiškių ARK Rinkėjų papirkimų tyrimo grupės tyrimo metu nustatytos
sprendimui priimti faktinės aplinkybės
3.1. Informacija apie galimai Jono Viesulo platinamą nepažymėtą politinę reklamą ir galimą
rinkėjų papirkimą grindžiama visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės“ pateiktame skunde
nurodyta informacija. Skunde nurodyta, kad „2020 m. spalio 3 d. vidurdienį Trakų Vokės dvaro
sodybos parke, keli asmenys sutiko partijos „Krikščionių sąjunga“ kandidatą į Seimą Joną Viesulą.
Jis dalino savo poezijos knygą „Atviravimai“ kartu su agitaciniais lankstinukais ir kišeniniais
kalendoriais. Kandidatas Jonas Viesulas asmeniškai pasirašė dovanotą knygą su dedikacija:
„Taidai iš graikų sakmių ir legendų. Jūs išplaukiate su gražia šypsena“, į knygą įdėjo savo
lankstinuką ir kalendoriuką. Dalinamos knygos nebuvo pažymėtos kaip politinė reklama“.
3.2. Panerių–Grigiškių ARK Rinkėjų papirkimo tyrimo grupė išvadoje nurodė, kad:
„išanalizavo skundą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo, Lietuvos
Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės nuostatomis bei VRK
sprendimuose suformuota praktika“.
3.3. Išvadoje nustatyta, kad:
3.3.1. „Kandidatas Jonas Viesulas yra verslininkas, seniūnaičių sueigos pirmininkas,
Vilniaus m. savivaldybės Antikorupcinės komisijos narys, Verslo darbdavių konfederacijos
Prezidiumo narys, „Krikščionių sąjunga“ kandidatas į Seimą Panerių-Grigiškių rinkimų
apygardoje Nr. 11.
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3.3.2. Pagal pateiktus skundo priedus nustatyta: 1 ir 2 fotonuotraukose pavaizduotas
kandidatas į Seimą Jonas Viesulas, stovintis kartu su kitu asmeniu, laikančiu rankose knygą,
vartančiu ją, galiniame šių fotonuotraukų fone matomas juodos spalvos automobilis su politine
reklama: Jonas Viesulas, Panerių-Grigiškių apygarda, sąraše Nr. 3, Krikščionių sąjunga. Kitose
fotonuotraukose pavaizduota J. Viesulo dedikacija skaitytojui, kalendoriukas su J. Viesulo atvaizdu
ir sąrašo numeriu ir Krikščionių sąjungos rinkimų lankstinukais su J. Viesulo atvaizdu ir aprašymu.
Pateiktuose 2 fotonuotraukose su kandidatu J. Viesulu galimai yra pavaizduotas vienas ir tas pats
asmuo.
3.3.3. Nagrinėjamu atveju, skundo tyrimo grupė neturėjo galimybės tiesiogiai apklausti
nuotraukose pavaizduoto asmens, apžiūrėti skunde nurodytos knygos ir surinkti papildomus
įrodymus, todėl savo išvadą teikia pateiktų fotonuotraukų, skundo ir aktualių teisės aktų pagrindu.
3.3.4. Faktinės aplinkybės rodo, kad pateiktos fotonuotraukos yra tik dalinai informatyvios,
jos neįrodo fakto, kad būtent šiam asmeniui galimai buvo padovanota knyga, kaip dovana,
skatinanti šį rinkėją balsuoti už nurodytą kandidatą.
3.3.5. Nesant galimybių apklausti nuotraukose nurodyto asmens, negalima teikti
vienareikšmiškos išvados, kad kandidatas Jonas Viesulas galimai, netiesiogiai savo dovanomis
galėjo skatinti nurodytą asmenį – rinkėją dalyvauti rinkimuose ir kad pažeidė Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodytą draudimą papirkti rinkėjus ar rinkimų teisę
turinčius asmenis“.
3.4. Atsižvelgdama į šias nustatytas aplinkybes, Panerių–Grigiškių ARK Rinkėjų papirkimo
tyrimo grupė išvadoje konstatavo, kad „Grupė nenustatė rinkėjo papirkimo fakto ir, kad kandidato
Jono Viesulo dalinama knyga galimai buvo nepažymėta kaip politinė reklama“.
4. Tyrimo metu atlikto teisinio vertinimo pagrįstumo vertinimas
4.1. Panerių–Grigiškių ARK sprendime bei šios rinkimų komisijos Rinkėjų papirkimų
tyrimo grupės išvadoje nurodytas teisinis reglamentavimas dėl skleidžiamos informacijos
pripažinimo politine reklama ir kas laikoma politine reklama, dėl politinės reklamos skleidimo ir
žymėjimo nustatytų reikalavimų, kas laikoma rinkėjų papirkimu, rodo, kad šios komisijos nariai yra
tinkamai susipažinę su galiojančiu teisiniu reglamentavimu. Tačiau išvada nėra visapusiškai
pagrįsta objektyviais duomenimis ir nustatytais tyrimo metu faktais, nes tyrimo metu nebuvo
apklaustas kandidatas į Seimo narius Jonas Viesulas, neįvertintas Jono Viesulo eilėraščių knygos
„Atviravimai“ turinys dėl galimybės nustatyti, ar minėtą knygą galima pripažinti arba nepripažinti
nepažymėta politine reklama.
5. Papildomai sprendimui priimti nustatytos reikšmingos faktinės aplinkybės ir šių
aplinkybių teisinis vertinimas
5.1. 2020 m. balandžio 10 d. prasidėjo 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimų politinė kampanija.
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5.2. VRK 2020 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. Sp-168 Jonas Viesulas įregistruotas
kandidatu Krikščionių sąjungos sąraše 3 numeriu daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir
vienmandatėje Panerių–Grigiškių rinkimų apygardoje Nr. 11. 2020 m. rugsėjo 11 d. Jonas Viesulas
VRK nario sprendimu Nr. PK1-2020LRS-S371 registruotas savarankišku politinės kampanijos
dalyviu Panerių–Grigiškių rinkimų apygardoje Nr. 11.
5.3. Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės
įstatymo (toliau – Įstatymas) 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.
5.4. Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad politinė reklama turi būti pažymėta
nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos; 2 dalyje – 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.
5.5. 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.
5.6. VRK 2018 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. Sp-75 patvirtintų Rekomendacijų dėl
politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu (toliau – Rekomendacijos) 3 punkto
3.1 papunktyje nustatyta, kad politine reklama nelaikomi politinės kampanijos laikotarpiu
neatlygintinai skleidžiami įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie valstybės politikų,
politinių partijų, kandidatų veiklą, susijusią su kandidato darbine ar nuolatinio pobūdžio
visuomenine veikla, informacija, kuria nesiekiama paveikti rinkėjų motyvacijos balsuojant
rinkimuose arba kurią skleidžiant nepropaguojamas valstybės politikas, politinė partija, politinės
partijos narys ar politinės kampanijos dalyvis, taip pat jų idėjos, tikslai ar programos.
5.7. SRĮ 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
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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.
5.8. VRK 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 patvirtintose Metodinėse
rekomendacijose dėl aplinkybių, kurioms esant pradedamas rinkėjų galimų papirkimo atvejų
tyrimas, 4 punkte numatyta, kad dovanos ar kitoks atlyginimas – kaip turtinė nauda (materialinių
išlaidų išvengimas), kuri gali būti suprantama tiek kaip materialios, tiek kaip nematerialios turtinės
vertybės (pavyzdžiui, pinigai, buities reikmenys, tam tikri mokami darbai, turtinės teisės, paprastai
mokami intelektinės veiklos rezultatai, paprastai mokamo pobūdžio paslaugos, koncertai, kiti
mokamo pobūdžio kultūriniai renginiai ir pan.), toliau tame pačiame punkte numatyta, kad
suteikimas – kaip bet koks materialios ar nematerialios turtinės naudos (dovanų, paslaugų ar
kitokio atlyginimo) perdavimas kitam asmeniui arba sąlygų ja pasinaudoti sudarymas. Skatinti
rinkėją dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį
– kaip poveikio rinkėjui arba asmeniui, kurio likimu, gerove, interesų patenkinimu suinteresuotas
rinkėjas, darymas.
5.9. Susipažinus ir įvertinus Jono Viesulo eilėraščių knygą „Atviravimai“, su kurios
elektronine versija galima susipažinti oficialioje Krikščionių sąjungos interneto svetainėje 1 ,
nustatyta, kad:
5.9.1. Jono Viesulo eilėraščių knyga – tai grožinės literatūros leidinys, kuriame panaudotos
žurnalisto ir žinomo Lietuvos fotomenininko Juozo Pociaus kūrybos iliustracijos ir trumpas šio
asmens knygos „Atviravimai“ aprašymas, kuriame nurodyta, kad „ATVIRAVIMAI“ - tai Poeto Jono
Viesulo lyrikos lysvių gėlių rinkinys. Tai poezijos gražiausi žiedai tarp žiedų su žaliais lapeliais.
..ATVIRAVIMAI“ - lyrinės Žmogaus kūrėjo - Poeto kūrybos antologija, kurią sudaro trys dalys:
„Pirmas žingsnis“, „Akmens ašara“ ir „Atviravimai“. Poezijos knyga, kaip trys viename: trys pilni
šaukšteliai maltos, kvapnios, aromatingos 100 proc. Braziliškos arabikos tavo kavos puodelyje,
kuris lengvai telpa jūsų švarko kišenėje... Trys tomai Poezijos, kurios nereikia grūsti į kelionių
lagaminą. Eilėraščiai — mūsų dvasios sparnai - mus skraidina toli... Kas kitas, jei ne eilėraščio
stebuklas, kuris mus gali suartinti... Žmogaus kūryba, minties ir idėjų ryški saviraiška visada visais
laikais buvo ir yra gerbtina vertybė. <...> „Atviravimai“ - Poeto pastangos ieškoti gyvenimo
prasmės ne skaičiuose, kurie ne viską suskaičiuoja, bet žmonėse, kurie nepasiklydę tarp skaičių ir
išskaičiavimų... Likimo nuoskaudos lietumi pavirsta ir žemėn gula...
Atsargiai, lapas po lapo vartau poezijos knygos lapus ir tarsi girdžiu: švelnų eilėraščių šlamesį, be
pykčio, be neapykantos veidų, regiu Motiną, Tėvą Visagalio akivaizdoje, matau brolius, mylimą
šeimą, vaikus, bičiulius... nors ir kaip sunkiai slėgtų liūdesio akmuo širdį...
1

https://krikscioniu.lt/jonas-viesulas-atviravimai/
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Toks tas Poezijos Viesulas kedena mano jausmus“.
5.9.2. Jono Viesulo knygoje „Atviravimai“ neskleidžiama informacija apie Seimo rinkimus
ir Jono Viesulo dalyvavimą šiuose rinkimuose, neskelbiami jo, kaip kandidato į Seimo narius,
tikslai, idėjos ar programa, neraginama už kandidatą balsuoti ar kitaip jį paremti, nėra informacijos,
kad Jonas Viesulas skatintų rinkėjus dovanomis ar kitokiu atlyginimu dalyvauti arba nedalyvauti
rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą kandidatą, politinę partiją. Minėtoje knygoje
nėra informacijos, kad Jonas Viesulas žadėjo už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint
tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečios politinės partijos (šiuo atveju Krikščionių sąjungos) ar
kandidato (Jono Viesulo), ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę.
5.9.3. Oficialioje Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos interneto svetainėje
(https://www.lnb.lt) nurodyta, kad Jono Viesulo 2020 m. išleista eilėraščių knyga „Atviravimai“
priskiriama lyrinei lietuvių poezijai, knygos tiražas – 1 000 egzempliorių, knygoje panaudotos
Juozo Pociaus kūrybos iliustracijos.
5.10. Siekiant visapusiškai ir objektyviai ištirti dėl šioje išvadoje minėtame skunde
nurodytas aplinkybes ir nustatyti, ar nebuvo pažeisti įstatymų reikalavimai dėl rinkėjų papirkimo,
politinės reklamos skleidimo ir žymėjimo, 2021 m. kovo 30 d. elektroniniu paštu Jonui Viesului
išsiustas paklausimas, kuriame prašoma atsakyti į pateiktus klausimus: „Kada ir kiek minėtos
knygos egzempliorių buvo išleista? Kokiais būdais Jūsų knyga platinama? Prašome pateikti trumpą
knygos "Atviravimai" aprašymą. Ar Jūsų knygoje skleidžiama politinė reklama, rinkimų agitacija?
Ar Jūsų knyga „Atviravimai“ politinės kampanijos laikotarpiu buvo dovanojama? Jeigu buvo
dovanojama, prašau nurodyti kiek knygos egzempliorių buvo padovanota ir kur, kam buvo
dovanojamos knygos?“.
5.11. Į minėtą paklausimą 2021 m. balandžio 7 d. elektroniniu paštu gautame Jono Viesulo
atsakyme nurodyta, kad: „Tai mano trečioji eilėraščių knyga, kurią išleidau ne dėl rinkimų, į
kuriuos įsitraukiau paskutiniu momentu, suagituotas

Grigiškių bažnyčios klebono ir Mariaus

Dagio. Mano eilėraščiai – tai mano biografija, mano atviravimai, mano nuosavybė ir pasaulis,
savo išgyvenimais dalintis, manau, nėra uždrausta, dalinau partijos bičiuliams. Knygą dedikuoju
asmeniškai žmogui, niekam net palinkėjimų vienodai nesu parašęs. Keistas skundo formatas ir man
gaila žmogaus, jį rašiusio“.
5.12. Kad Jonas Viesulas, vykdydamas rinkimų agitaciją, nedalijo ir nedovanojo savo
eilėraščių knygos „Atviravimai“ egzempliorių rinkėjams, patvirtina ir kandidatų į Lietuvos
Respublikos Seimo narius Panerių–Grigiškių rinkimų apygardoje vaizdo įrašas 2 , kuriame debatų
pradžioje, prisistatydamas kaip kandidatas, Jonas Viesulas prašė atkreipti dėmesį į šalia jo ant stalo
padėtą knygą „Atviravimai“, pažymėdamas, kad tai yra jau trečia jo knyga, kurią jis gali padovanoti
ir parašyti autoriaus dedikaciją išskirtinai tik tiems, kurie nori ir pageidauja ją gauti.
2

https://www.facebook.com/zinaukarenku/videos/313182836648303
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5.13. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad politinės kampanijos laikotarpiu, išskyrus šioje
išvadoje nurodytą gautą skundą dėl galimo Jono Viesulo SRĮ 5 1 straipsnio 1 dalies nuostatų
pažeidimo, VRK daugiau skundų ar pranešimų, kuriuose būtų nurodyta, kad Jonas Viesulas dalijo
ar dovanojo savo knygą „Atviravimai“ rinkėjams, bandydamas juos papirkti, negavo.
6. Išvada
6.1. Įvertinus Panerių–Grigiškių ARK priimtą sprendimą, šios komisijos Rinkėjų papirkimų
tyrimo grupės narių išvadą, visą tyrimo metu surinktą medžiagą ir papildomai nustatytas faktines
aplinkybes, remiantis nustatytu teisiniu reglamentavimu dėl politinės reklamos skleidimo politinės
kampanijos laikotarpiu, kas laikoma ir kas nelaikoma politine reklama bei kas laikoma rinkėju
papirkimu, nustatyta:
6.1.1. Jono Viesulo eilėraščių knygoje „Atviravimai“ neskelbiama informacija apie Seimo
rinkimus, nepristatomi politinės kampanijos dalyvio tikslai, idėjos ar programa. Minėtos knygos
eilėraščių turinys nesusijęs su Jono Viesulo dalyvavimu 2020 m. spalio 11 d. Seimo rinkimuose,
todėl nelaikytinas kandidato propagavimu ir politine reklama.
6.1.2. Atsižvelgiant į tai, kad Panerių–Grigiškių ARK Rinkėjų papirkimų tyrimo grupė,
atlikdama tyrimą, neturėjo galimybės tiesiogiai apklausti prie skundo pridėtose nuotraukose
matomo asmens, kad pateiktos nuotraukos yra tik iš dalies informatyvios ir neįrodo fakto, kad
būtent šiam asmeniui galbūt buvo padovanota knyga, kaip dovana, skatinanti šį rinkėją balsuoti už
kandidatą į Seimo narius Joną Viesulą, bei remiantis papildomai surinkta medžiaga, įrodančia, kad
Jonas Viesulas galėjo knygas dovanoti tik bendrapartiečiams, tiems, kurie norėjo ir pageidavo gauti
jo eilėraščių knygą „Atviravimai“, laikytina, kad Jonas Viesulas nepažeidė SRĮ 51 straipsnio 1 dalies
nuostatų.
6.1.3. Panerių–Grigiškių ARK 2020 m. spalio 29 d. priimtas protokolinis sprendimas Nr. P4, kuriuo pritarta Panerių–Grigiškių ARK Rinkėjų papirkimų tyrimo grupės 2020 m. spalio 6 d.
išvadai Nr. 3 ta dalimi, kuria buvo nustatyta, kad Jonas Viesulas nepažeidė SRĮ 5 1 straipsnio 1
dalyje įtvirtinto draudimo papirkti rinkėjus ir balsavimo teisę turinčius asmenis nuostatas, yra
priimtas tinkamai pagal galiojančio teisinio reguliavimo nuostatas ir tai pagrindžia VRK papildomai
surinkta medžiaga ir nustatytos faktinės aplinkybės.
6.1.4. Pažymėtina, kad Panerių–Grigiškių ARK Rinkėjų papirkimų tyrimo grupė,
analizuodama skunde nurodytą informaciją dėl Jono Viesulo eilėraščių knygos „Atviravimai“ kaip
nepažymėtos politinės reklamos ir pažymėdama išvadoje, kad negalėjo apžiūrėti minėtos knygos ir
surinkti įrodymų, ar ši knyga laikytina politine reklama arba ne, faktiškai nesusipažinusi ir
neįvertinusi

knygos

turinio,

nerinkdama

įrodymų

ir

nenustačiusi

faktinių

aplinkybių,

pagrindžiančių, ar Jono Viesulo knygą „Atviravimai“ galima arba negalima pripažinti politine
reklama, o tik remiantis skunde pateikta informacija, išvadoje konstatavo, kad „nenustatė, kad Jono
Viesulo dalinama knyga galimai buvo nepažymėta kaip politinė reklama“.
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Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai
s i ū l o m a:
1. Patvirtinti Panerių–Grigiškių apygardos Nr. 11 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 29 d.
protokolinį sprendimą Nr. P-4 „Dėl kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius Jono Viesulo
galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimo ir
Jono Viesulo knygos „Atviravimai“ nepripažinimo politine reklama“.

Komisijos narė
Misevičienė

Svetlana

