LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARĖS AISTĖS
ŽILINSKIENĖS IR POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO
KONTROLĖS SKYRIAUS
IŠVADA
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ NUOTOLINIU
BŪDU TRANSLIUOTUOSE POSĖDŽIUOSE VIEŠINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDŽIO LOGOTIPO
2020 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 3-71 (1.2)
Vilnius
Dėl tyrimo pagrindo
1.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) 2020 m. balandžio 9

d. gavo (reg. Nr. 1-647 (7.9) pranešimą dėl 2020 m. balandžio 9 d. interneto puslapyje „Youtube“
transliuoto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) nuotolinio posėdžio
(5 052 peržiūros)1, kurio metu aiškiai matomas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio (toliau –
LRLS) logotipas kaip Tarybos narių Sauliaus Budino, Edmundo Kvederio, Alinos Velykienės fono
užsklanda. Pranešime nurodoma, kad tai yra galima politinė reklama.
2.

VRK 2020 m. balandžio 27 d. posėdžio metu nuspręsta minėto pranešimo informaciją

perduoti tirti VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui ir VRK
narei Aistei Žilinskienei.
Dėl teisinio reglamentavimo
3.

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. Pagal to paties straipsnio 19 dalį, rinkimų (referendumo) agitacija – rinkimų agitacijos
kampanijos laikotarpiu politinei reklamai skleisti skirta veikla, kuria siekiama paveikti rinkėjų
motyvaciją balsuojant rinkimuose ar referendume.
4.

Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad rinkimų (referendumo) agitacijos

kampanijos etapu draudžiama skleisti politinę reklamą neatlygintinai, išskyrus diskusijų laidas. To
paties straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyta, kad politine reklama nelaikomi ne politinės
kampanijos laikotarpiu skleidžiami įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie valstybės
politikų, politinių partijų, jų valdymo organų veiklą, išskyrus atvejus, kai tokiais pranešimais yra
agituojama per būsimą politinę kampaniją balsuoti valstybės politiko, politinės partijos ar jos nario
1

Nuoroda internete https://www.youtube.com/watch?v=jeOupB8r1MQ [žiūrėta 2020-08-18].
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interesais arba už tokius pranešimus yra atsilyginama ar numatoma atsilyginti (1 dalis); 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 (2 dalis).
5.

Įstatymo 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad politinė reklama turi būti pažymėta

nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos (1 dalis). 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 (2 dalis).
6.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 50 straipsnio 2 dalį, rinkimų

agitacija gali būti įvairių formų ir būdų, išskyrus tuos, kurie pažeidžia Konstituciją ir įstatymus,
prieštarauja moralei, teisingumui ar visuomenės darnai, neatitinka sąžiningų ir garbingų rinkimų.
7.

Pagal Seimo rinkimų įstatymo 54 straipsnio 1 dalį, bet kam draudžiama naudotis

tarnybine padėtimi valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose ar organizacijose, taip pat
valstybinėse ar savivaldybių visuomenės informavimo priemonėse vykdant bet kokią rinkimų
agitaciją, pavesti tai daryti kitiems asmenims ar kaip nors kitaip, naudojantis tarnybine padėtimi,
bandyti paveikti rinkėjų valią. Valstybės, savivaldybių pareigūnams, valstybės tarnautojams
draudžiama naudotis tarnybine padėtimi sudaryti sau ar partijai išskirtines rinkimų agitacijos
sąlygas. Šį straipsnį pažeidęs asmuo gali būti patrauktas administracinėn arba baudžiamojon
atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
8.

VRK 2018 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. Sp-75 patvirtintų Rekomendacijų dėl politinės

reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020 m.
balandžio 25 d.) (toliau – Rekomendacijos) 4.5 papunktyje nustatyta, kad politine reklama laikoma
kai be papildomos informacijos skelbiama kandidato nuotrauka, atvaizdas ar kita panašaus
pobūdžio vizualinė informacija, taip pat kai skelbiami politinės partijos logotipas (išskyrus rinkimų
štabo informacinę iškabą, atitinkančią Rekomendacijų 3.2 papunktyje nurodytus reikalavimus),
politinės partijos, kandidato, politinės kampanijos dalyvio rinkimų numeris, rinkimų šūkis bei
raginimas balsuoti.
Dėl tyrimo aplinkybių nustatymo
9.

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

2020 m. balandžio 10 d. LRLS buvo registruotas savarankišku politinės kampanijos dalyviu 2020
m. balandžio 16 d. VRK nario sprendimu Nr. PK1-2020LRS-S7, E. Kvederis – 2020 m. gegužės 14
d. VRK nario sprendimu Nr. PK1-2020LRS-S45, S. Budinas – gegužės 15 d. VRK nario sprendimu
Nr. PK1-2020LRS-S47, A. Velykienė registruota nebuvo.
10. Susipažinus su pranešime pateikta ir viešoje erdvėje paskelbta informacija ir peržiūrėjus
kitas Tarybos bei Tarybos komitetų nuotolinių posėdžių transliacijas, nustatyta, kad LRLS logotipas
taip pat buvo matomas 2020 m. balandžio 16 d. Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdžio
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metu (103 peržiūros)2 už E. Kvederio, 2020 m. balandžio 28 d. Kontrolės komiteto posėdžio metu
(166 peržiūros)3 už S. Budino, 2020 m. balandžio 29 d. Tarybos posėdžio metu (1 054 peržiūros)4
už S. Budino, E. Kvederio ir A. Velykienės, 2020 m. gegužės 11 d. Miesto plėtros ir strateginio
planavimo komiteto posėdžio metu (251 peržiūra)5 ir 2020 m. gegužės 21 d. Tarybos posėdžio metu
(882 peržiūros)6 už A. Velykienės.
11. Tarybą sudaro 31 tarybos narys, iš jų vienas Tarybos narys – meras. 2019 m.
savivaldybių tarybų rinkimuose į Tarybą buvo išrinkti 4 LRLS kelti kandidatai ir tai sudaro beveik
13 proc. visų išrinktų Tarybos narių (įskaitant merą). LRLS atstovai yra sudarę opozicinę frakciją
Taryboje7.
12. VRK, siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos
įstatyme nustatytas funkcijas ir nustatyti, ar nebuvo pažeisti įstatymų reikalavimai dėl politinės
reklamos skleidimo, 2020 m. gegužės 11 d. dėl informacijos pateikimo raštu kreipėsi į Tarybos
narius S. Budiną (reg. Nr. 2-427 (7.9), E. Kvederį (reg. Nr. 2-429 (7.9) ir A. Velykienę (2-428 (7.9)
bei 2020 m. gegužės 12 d. į LRLS (reg. Nr. 2-441 (7.9).
12.1.

2020 m. gegužės 15 d. gauti E. Kvederio (reg. Nr. 1-973(7.9) ir S. Budino (reg. Nr. 1-

974 (7.9) identiški atsakymai, kuriuose nurodyta, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos LRLS
frakcijos narių iniciatyva buvo sumanyta nuotoliniu būdu vykstančiuose posėdžiuose naudoti E.
Kvederio neatlygintinai pagamintą ir neatlygintinai „Zoom“ programoje patalpintą užsklandą su
LRLS logotipu, kad būtų identifikuojama atstovaujama politinė jėga. Atsakymuose pažymėta, kad
„E. Kvederis ir S. Budinas yra LRLS nariai: S. Budinas – Klaipėdos m. skyriaus pirmininkas,
E. Kvederis Klaipėdos m. skyriaus pirmininko pavaduotojas, jie išrinkti į miesto tarybą pagal LRLS
sąrašą, todėl turi teisę naudoti LRLS atributiką, logotipą, atstovauti partijai ir šiuo atveju logotipas
buvo naudojamas miesto tarybos darbo aplinkoje, o ne visuomenės informavimo priemonėse ir ne
viešai organizuojamuose renginiuose, todėl papildomo kreipimosi dėl logotipo naudojimo į LRLS
vadovybę kreiptasi nebuvo“. Taip pat nurodyta, kad „šia užsklanda tarybos narys buvo išskirtas,
kokiai frakcijai priklauso ir pagal kokį sąrašą yra išrinktas į tarybą. <...> LRLS frakcijos darbas
Klaipėdos m. taryboje yra sietinas ne su rinkimais, o su įprasta politine veikla, kuri vykdoma visos
kadencijos metu. <...> nėra jokių raginimų balsuoti, palaikyti, nėra jokios informacijos apie
kandidatavimą. Jeigu logotipo rodymas šitame kontekste turėtų būti vertinamas kaip politinė
reklama, taip pat turėtų būti vertinamas ir ženkliuko su logotipu segėjimas darbo aplinkoje, rašiklio
su logotipu naudojimas ir panašiai. Dažnai politikai duoda interviu televizijai, ar publikuojasi
spaudos priemonėse segėdami partijos ženklelius, kurie aiškiai matomi, tačiau tai niekada nebuvo
laikoma politine reklama ir nebuvo verčiama išsisegti ženklelių ar nenaudoti rašiklių su logotipais
2

Nuoroda internete https://www.youtube.com/watch?v=OS5n_KQqqlE [žiūrėta 2020-08-18].
Nuoroda internete https://www.youtube.com/watch?v=zYjf8Ms2L7Y ]žiūrėta 2020-08-18].
4
Nuoroda internet https://www.youtube.com/watch?v=bGPa08yIbnk [žiūrėta 2020-08-18].
5
Nuoroda internete https://www.youtube.com/watch?v=0Vul9XnwKw4 [žiūrėta 2020-08-18].
6
Nuoroda internete https://www.youtube.com/watch?v=7Jp-70XQrCg [žiūrėta 2020-08-18].
7
Nuoroda internete https://www.klaipeda.lt/lt/taryba/apie-taryba/frakcijos/2292 [žiūrėta 2020-06-08].
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ir panašiai. Sienelė su logotipu ir pats logotipas negamintas išskirtinai rinkimams, jis visą laiką
naudojamas įprastoje partijos veikloje, jis yra partijos ir partijos narių identifikavimo priemonė ne
tik rinkimų metu, bet visą laiką, kol partija veikia.“
12.2. 2020 m. gegužės 19 d. gautas (reg. Nr. 1-1016 (7.9) LRLS atsakymas, kuriame
nurodyta: „LRLS nebuvo informuotas apie politinės partijos logotipo viešą naudojimą. VRK
pateiktame prašyme Saulius Budinas, Edmundas Kvederis, Alina Velykienė nurodyti kaip asmenys,
naudoję partijos atributiką (logotipą). Visi jie yra LRLS nariai, kurie pagal LRLS sąrašą buvo
išrinkti į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą. Iš rašto galima suprasti, kad Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos posėdis vyko „ZOOM“ platformoje, t. y. nuotoliniu būdu, ir jo įrašas, kaip ir
visų kitų posėdžių, buvo patalpintas „Youtube“ platformoje. Šioje vietoje reikėtų atkreipti dėmesį,
kad Klaipėdos miesto savivaldybė nebuvo pasitvirtinusi darbo „ZOOM“ platformoje tvarkos, o taip
pat – draudimo naudoti „ZOOM“ platformoje esančias ar pasigamintas užsklandas. Vadinasi, bet
kurios frakcijos ar partijos atstovai galėjo naudoti jiems patinkančias užsklandas. Priklausomybė
tam tikrai partijai būnant tarybos nariu (išskyrus išimtį dėl audito komiteto) nėra draudžiama, todėl
partijos nariai, atstovaudami partijoms, gali jungtis į frakcijas, posėdžių salėje gali būti susodinami
pagal priklausomybę tam tikrai frakcijai, gali segėti politinę priklausomybę rodančius partijos
ženkliukus ir naudoti kitą smulkią atributiką. Savivaldybės tarybos darbą reguliuoja jos patvirtintas
veiklos reglamentas, o nenustačius taisyklių darbui „ZOOM“ platformoje, savivaldybė ir turėtų
likti atsakinga už tarybos narių veiksmus nuotolinės transliacijos metu. <...> LRLS nėra nustačiusi
tvarkos dėl partijos logotipo naudojimo, tačiau atsižvelgiant į tai, kad LRLS logotipas buvo
naudojamas partijos narių jų darbinėje veikloje, t. y. atstovaujant partijos ideologiją savivaldybės
mastu, LRLS mano, kad partijos nariai, siekdami įgyvendinti LR Politinių partijų įstatymo
įtvirtintas teises, LRLS įstatuose įtvirtintus partijos veiklos tikslus, turi teisę naudoti partijos
logotipą ar logotipais pažymėtus daiktus (ženkliukus, tušinukus, blankus ir t.t.) be atskiro LRLS
sutikimo. <...> Gavusi VRK prašymą pateikti informaciją, LRLS pasiteiravo pranešime nurodytų
asmenų dėl iniciatyvos ir užsklandos gamybos. Nurodytieji savivaldybės tarybos nariai informavo,
kad tai asmeniškai (savo jėgomis, nepatiriant išlaidų) pagamintos ir savarankiškai naudotos
užsklandos. <...> Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 30.1. punktas
reglamentuoja „Savo partijos politikai vykdyti Tarybos nariai laisva valia gali jungtis į frakcijas.
Frakciją turi sudaryti ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai. Frakcijos gali jungtis į koalicijas.“ LR
Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 4 punktas reglamentuoja, kad savivaldybės tarybos nariai
turi teisę reglamento nustatyta tvarka jungtis į frakcijas. Vadinasi, politiniu lygmeniu frakcija yra
darinys, skirtas atstovauti savo ar artimos politinės partijos ideologiją. Nei vienas įstatymas
nedraudžia partijos simbolikos (ženkliukai, kanceliarinės prekės su atributika ir pan.) naudojimo
frakcijos veikloje, vadinasi, asmens priklausomybės parodymas, kad jis priklauso tam tikrai partijai
ar jai nepriklauso, yra leidžiamas, priimtinas ir natūralus (savaime suprantamas) procesas.
Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manome, kad partijos nariai, naudojantys partijos simboliką savo
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veikloje (vykdydami pareigas), nepažeidžia jokių įstatymų, nes priešingu atveju reikštų, kad partijų
nariai savivaldybių tarybose, Seimo nariai ir pan. rinkimų metu turi slėpti savo identitetą ir negali
naudoti jokios jų atstovaujamos partijos, ideologijos atributikos, simbolikos. Kartu norime
pažymėti, kad LRLS logotipo aprašymas yra įtvirtintas LRLS įstatų 4 punkte. Jo atitikimas įstatymų
reikalavimams patvirtintas LR Teisingumo ministerijos ir yra saugomas Valstybinio patentų biuro.
Tai – LRLS prekinis ženklas, partijos nuosavybė. Todėl LRLS logotipas yra vientisas ir išbaigtas
kūrinys, jame negali būti jokių politinės reklamos žymų ar logotipas negali būti kitaip kaip nors
iškraipomas. Todėl manome, kad vien tik pats partijos logotipas savaime (be papildomai
skleidžiamos informacijos) negali būti laikomas politine reklama.“
13. Papildomai peržiūrėjus vėlesnes Tarybos bei Tarybos komitetų nuotolinių posėdžių
transliacijas, nustatyta, kad LRLS logotipas buvo matomas už A. Velykienės 2020 m. gegužės 11 d.
Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto posėdžio metu (251 peržiūra)8, gegužės 21 d.
Tarybos posėdžio metu (882 peržiūros)9, gegužės 25 d. Miesto plėtros ir strateginio planavimo
komiteto posėdžio metu (243 peržiūros)10, gegužės 28 d. Tarybos posėdžio metu (950 peržiūrų)11.
Pastebėtina, kad nuo įregistravimo savarankiškais politinės kampanijos dalyviais datos (2020 m.
gegužės 14–15 d.) už Tarybos ar jos komitetų posėdžiuose dalyvavusių S. Budino ir E. Kvederio
atvaizdų logotipo užsklandų nebebuvo.
14. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 1 ir 3 dalis, savivaldybės
taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose (1 dalis), <....>
savivaldybės tarybos veikla tarp savivaldybės tarybos posėdžių tęsiama komitetuose ir komisijose,
taip pat tarybos nariams bendraujant su rinkėjais (3 dalis). 13 straipsnio 111 dalyje nustatyta, kad
nuotoliniu būdu vyksiančiame savivaldybės tarybos posėdyje svarstytini sprendimų projektai
rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų ir užtikrinant
šiame įstatyme nustatytas savivaldybės tarybos nario teises. Remiantis to paties įstatymo 24
straipsnyje apibrėžtomis savivaldybės tarybos nario teisėmis, nėra pagrindo manyti, kad politinės
partijos, kurios frakcijai priklauso tarybos nariai, logotipo naudojimas nuotoliniuose atviruose
savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžiuose yra kaip nors susijęs su savivaldybės įgaliojimų
įgyvendinimu ir (ar) tarybos narių teisių užtikrinimu.
15. Pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 39 straipsnį, reklama,
komerciniai audiovizualiniai pranešimai turi būti padorūs, teisingi ir aiškiai atpažįstami.
16. Įvertinant tai, kas išdėstyta, apibendrinama:
16.1. Skleidžiant logotipą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžių
metu buvo viešinama įprastinio pobūdžio informacija apie pagal tarybos narių kompetenciją
sprendžiamus klausimus, nebuvo skelbtos LRLS, S. Budino, E. Kvederio, A. Velykienės rinkimų
programų nuostatos ir idėjos.
8

Nuoroda internete https://www.youtube.com/watch?v=0Vul9XnwKw4 [žiūrėta 2020-08-18].
Nuoroda internete https://www.youtube.com/watch?v=7Jp-70XQrCg [žiūrėta 2020-08-18].
10
Nuoroda internete https://www.youtube.com/watch?v=mZaxTgvTrdE [žiūrėta 2020-08-18].
11
Nuoroda internete https://www.youtube.com/watch?v=EpVZAGh0xr4 [žiūrėta 2020-08-18].
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16.2. LRLS logotipo užsklanda buvo parengta neatlygintinai LRLS frakcijos atstovų
iniciatyva, nepatiriant jokių finansinių išlaidų.;
16.3. LRLS logotipas buvo viešai skleidžiamas kaip Tarybos LRLS frakcijos narių S. Budino,
E. Kvederio, A. Velykienės ekrano užsklanda dalies nuotoliniu būdu vykusių tarybos ir jos
komitetų posėdžių metu iki 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės
kampanijos pradžios (2020 m. balandžio 10 d.) ir iš dalies jai prasidėjus (2020 m. balandžio 16, 28,
29 dienomis, gegužės 11, 21, 25, 28 dienomis);
16.4. LRLS logotipas skleistas be papildomos informacijos už kandidatuojančių į Seimą
asmenų nugarų, matantis tuo pačiu metu ekrane tų asmenų pavardėms ir veidams, tokiu būdu
propaguojant ir netiesiogiai agituojant už pačią politinę partiją ir su ja susijusius LRLS frakcijos
atstovus kaip kandidatus Seimo rinkimuose (žr. 2020 m. balandžio 9 d. nuotolinio Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos posėdžio socialiniame tinkle „Youtube“ ekrano kopiją);

2020 m. balandžio 9 d. nuotolinio Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžio
socialiniame tinkle „Youtube“ ekrano kopija
16.5. Politinės partijos logotipo viešinimas atviruose, viešai transliuojamuose (ir viešai
prieinamo socialinio tinklo „Youtube“ platformoje) Tarybos posėdžiuose, kaip partijos ar savo
priklausomybės partijai identifikavimo išraiška, nėra suderinamas su savivaldybės tarybos
įgaliojimų kolegialiu įgyvendinimu ar (ir) savivaldybės tarybos narių teisių užtikrinimu.
16.6. S. Budinas, E. Kvederis ir A. Velykienė, LRLS frakcijos atstovai savivaldybės taryboje,
visuotinio karantino laikotarpiu transliuojamuose nuotoliniuose savivaldybės tarybos ir jos komitetų
posėdžiuose dėl susiformavusios darbo specifikos viešino 2020 m. spalio 11 d. Seimo rinkimų
politinės kampanijos dalyvio LRLS logotipą, o tai suteikia pranašumą prieš kitus šios kampanijos
dalyvius ir būsimus kandidatus, todėl minėti Tarybos nariai pasinaudojo tarnybine padėtimi,
sudarydami sau ir partijai išskirtines rinkimų agitacijos sąlygas.
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17. Atsižvelgiant į 16.3–16.6 papunkčiuose išdėstytas aplinkybes, laikytina, kad viešas LRLS
logotipo skleidimas nuotoliniuose Tarybos ir jos komitetų posėdžiuose yra LRLS ir jos atstovų,
2020 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvių, propagavimas, todėl LRLS logotipo
viešinimas laikytinas politine reklama.
18. LRLS logotipo skleidimas nebuvo pažymėtas pagal Įstatymo 15 straipsnio reikalavimus,
todėl laikytinas paslėpta politine reklama.
19. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 85 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad rinkimų įstatymuose ar Lietuvos Respublikos referendumo įstatyme nustatytos
rinkimų ar referendumo agitacijos tvarkos pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 3, 4, 5 dalyse
numatytus pažeidimus, užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt
eurų, rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat
rinkimų ar referendumo stebėtojams – nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų ir
politinės kampanijos dalyviams ar politinių partijų, kurios yra politinės kampanijos dalyvės,
pirmininkams – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkiasdešimt eurų. To paties 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.
20. Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 4 punkte nustatyta, kad
administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir
administracinių nusižengimų protokolus surašo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų
komisijos pirmininkas ir šios komisijos nariai ar Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko
įgalioti valstybės tarnautojai – dėl šio kodekso <...> 85, <...> 92 <...> straipsniuose numatytų
administracinių nusižengimų.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūloma:
1.

Pripažinti Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio ir jam atstovaujančių Klaipėdos miesto

savivaldybės tarybos narių Sauliaus Budino, Edmundo Kvederio ir Alinos Velykienės politine
reklama Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio logotipo viešinimą Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos ir jos komitetų posėdžių transliacijos metu šalia savo atvaizdo ir pavardės.
2.

Pripažinti 1 punkte nurodytą politinę reklamą, nepažymėtą pagal teisės aktų reikalavimus,

paslėpta politine reklama.
3.

Pripažinti, kad Saulius Budinas, Edmundas Kvederis ir Alina Velykienė, skleisdami

1 punkte nurodytą nepažymėtą politinę reklamą, pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir
finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalį.
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4.

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovai, Klaipėdos miesto

savivaldybės tarybos nariai Saulius Budinas, Edmundas Kvederis ir Alina Velykienė, pasinaudojo
tarnybine padėtimi, eidami Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario pareigas ir viešuose
savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiuose atlikdami veiksmus, kuriais buvo reklamuojama
politinė partija ir politikai, tuo pačiu metu būdami Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės
kampanijos dalyviais, o tai nėra susiję su tarybos nario teisėmis, pareigomis ir funkcijomis.
5.

Pripažinti, kad Saulius Budinas, Edmundas Kvederis ir Alina Velykienė 4 punkte

minimais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 54 straipsnio 1 dalį ir 50
straipsnio 2 dalį.
6.

Taikyti administracinę atsakomybę 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo

rinkimų savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams Sauliui Budinui ir Edmundui Kvederiui ir
savarankiško politinės kampanijos dalyvio Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininkui už
2020 m. balandžio 9 – gegužės 28 dienomis vykdytos rinkimų agitacijos tvarkos pažeidimus.
Vyriausiosios rinkimų komisijos narė

Vyriausiasis specialistas

Aistė Žilinskienė

Vytautas Vilys

