LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARIO
TAURO RUTKŪNO
VERTINIMO IŠVADA
DĖL KĖDAINIŲ APYGARDOS NR. 43 RINKIMŲ KOMISIJOS 2020 M. RUGPJŪČIO
20 D. SPRENDIMO NR. AK-1 „DĖL DARIAUS KAMINSKO GALIMO LIETUVOS
RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 51 SRT. 1 D. NUOSTATŲ PAŽEIDIMO“
2020 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 3-74 (2.11)
Vilnius
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2020 m. rugpjūčio 21 d. gavo Kėdainių
apygardos Nr. 43 rinkimų komisijos (toliau – Kėdainių ARK) 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą
Nr. AK-1 „Dėl Dariaus Kaminsko galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 5 1 str. 1 d.
nuostatų pažeidimo“, kuriuo patvirtinta Kėdainių ARK sudarytos tyrimo grupės 2020 m. rugpjūčio
19 d. išvada „Dėl Dariaus Kaminsko galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 str.
1 d. nuostatų pažeidimo“ (toliau – Tyrimo grupės išvada). Tyrimo grupės išvadoje konstatuojama,
kad Darius Kaminskas pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje
įtvirtintą draudimą papirkti rinkėjus ir balsavimo teisę turinčius asmenis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 5 1 straipsnio 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 Kėdainių ARK 2020 m.
rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. AK-1 „Dėl Dariaus Kaminsko galimo Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimų įstatymo 51 str. 1 d. nuostatų pažeidimo“.
1. Tyrimo objektas:
1.1. Vyriausiosios rinkimų komisijos Kėdainių ARK 2020-07-31 persiųstas skundas,
kuriame prašoma ištirti, ar Darius Kaminskas, 2020-07-04 dalyvavęs Sungailų kaimo
bendruomenės gimtadienio šventėje ir viešai įteikęs dovaną bendruomenės pirmininkui, nepažeidė
Seimo rinkimų įstatymo ir ar jo veiksmai laikytini bandymu papirkti rinkėjus.
1.2. Kėdainių ARK Stebėsenos grupės 2020-08-04 užfiksuota nuotrauka Beržų
bendruomenės „Facebook“ paskyroje, kurioje matyti per mikrofoną kalbantis Darius Kaminskas,
kuris rankoje laiko maišelį.
2. Atlikto tyrimo procedūrų vertinimas:
2.1. Kėdainių 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 ir ištirti visi įrodymai, galėję turėti reikšmės
priimant sprendimą.
2.4. Kėdainių ARK tyrimo grupės 2020-08-19 išvada ir Kėdainių ARK 2020-08-20
sprendimas Nr. AK-1 Vyriausiajai rinkimų komisijai perduoti Aprašo 34 punkte nustatytais
terminais.
2.5. Darius Kaminskas buvo tinkamai informuotas apie atliekama tyrimą, turėjo galimybę
teikti paaiškinimus, dalyvavo Kėdainių ARK 2020-08-20 posėdyje.
3. Tyrimo metu nustatytos sprendimui priimti reikšmingos faktinės aplinkybės:
3.1. 2020-04-10 prasidėjo 2020-10-11 Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinė
kampanija.
3.2. 2020-05-07 Vyriausiosios rinkimų komisijos nario sprendimu Nr. PK1-2020LRS-S26
Darius Kaminskas įregistruotas pretendentu į kandidatus Kėdainių rinkimų apygardoje Nr. 43
(kandidato pareiškiniai dokumentai įteikti 2020-07-15).
3.3. Sangailų ir Beržų kaimai yra Kėdainių rinkimų apygardos Nr. 43 teritorijoje.
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3.4. Darius Kaminskas asmeniškai nebuvo kviečiamas dalyvauti Sungailų kaimo surengtoje
bendruomenės šventėje, dalyvauti apsisprendė, atsižvelgdamas į viešai paskelbtą šios
bendruomenės kvietimą.
3.5. Beržų kaimo bendruomenė Dariui Kaminskui (kaip fiziniam asmeniui, bet ne Seimo
nariui) ir jo žmonai išsiuntė kvietimą dalyvauti Beržų kaimo bendruomenės šventėje.
3.6. Darius Kaminskas 2020-07-04, dalyvaudamas Sungailų kaimo bendruomenės šventėje,
sakė sveikinimo kalbą (politinės agitacijos požymių nenustatyta) ir viešai įteikė visai bendruomenei
skirtą dovaną – įrėmintą Tautinę giesmę, kuri buvo įdėta į maišelį su Lietuvos Respublikos Seimo
logotipu (dovana bendruomenei įteikta per šios bendruomenės pirmininką).
3.7. Darius Kaminskas 2020-08-01, dalyvaudamas Beržų kaimo bendruomenės šventėje,
sakė sveikinimo kalbą (politinės agitacijos požymių nenustatyta) ir viešai įteikė visai bendruomenei
skirtą dovaną – Lietuvos valstybės vėliavą, kuri buvo įdėta į maišelį su Lietuvos Respublikos Seimo
logotipu (dovana bendruomenei įteikta per šios bendruomenės pirmininkę).
3.8. Dėl nustatytų faktinių aplinkybių ginčo nėra.
4. Tyrimo metu atlikto teisinio vertinimo pagrįstumo vertinimas:
4.1. Kėdainių ARK tyrimo grupės išvadoje pagrįstai nustatyta, kad Dariaus Kaminsko
Sungailų ir Beržų kaimų bendruomenėms padovanotos dovanos nepatenka į Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodytą išimtį, konkrečiai nustatančią, kokių
kandidato ar asmens, numatomo kelti arba numatančio išsikelti kandidatu į Seimo narius, objektų
neatlygintinas platinimas balsavimo teisę turintiems asmenims nelaikomas rinkėjų papirkimu.
4.2. Nustačius, kad Darius Kaminskas formaliai dovanas teikė juridiniams asmenims
(asociacijų statusą turinčioms kaimų bendruomenėms), Kėdainių ARK tyrimo grupė pagrįstai priėjo
prie išvados, kad galutinis šių dovanų gavėjas – Sungailų ir Beržų kaimų bendruomenių nariai –
rinkimų teisę turintys asmenys.
4.3. Taip pat pagrįstai atmesti Dariaus Kaminsko paaiškinimai, jog pagal Lietuvos
Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos 2020-06-19 raštą, Seimo nariams galima teikti
dovanas, jeigu jos įsigytos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Šiuo aspektu Kėdainių
ARK tyrimo grupė tinkamai vadovavosi ir įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2020 m. kovo 5 d. sprendime byloje Nr. eL3-961-484/2020 išdėstytais argumentais, kad
dovanos ar kitoks materialus ir nematerialus atlygis, neatlygintinos paslaugos suteikimas rinkėjui
rinkimų kampanijos metu besąlygiškai laikomas rinkėjų papirkimu, o kitoks įstatymo aiškinimas
sudarytų sąlygas kandidatams piktnaudžiauti esama situacija, nesilaikyti nustatyto draudimo
papirkti rinkėjus ar balsavimo teisę turinčius asmenis.
4.4. Įvertinus reikšmingas aplinkybes (dovanos balsavimo teisę turintiems asmenims buvo
teikiamos politinės kampanijos laikotarpiu; dovanas teikė politinės kampanijos dalyviu
užsiregistravęs asmuo) Kėdainių ARK tyrimo grupė pagrįstai priėjo prie išvados, kad, dovanodamas
dovanas Sungailų ir Beržų kaimų bendruomenėms, Darius Kaminskais tokiais veiksmais vykdė
politinę agitaciją, kuri neatitinka sąžiningų ir garbingų rinkimų (Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimų įstatymo 50 straipsnio 2 dalis) ir yra draudžiama.
4.5. Apibendrinus visas tyrimui reikšmingas aplinkybes, Kėdainių ARK tyrimo grupės
išvadoje pagrįstai konstatuota, kad Darius Kaminskas pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų
įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodytą draudimą papirkti rinkėjus ar rinkimų teisę rinkimų teisę
turinčius asmenis.
5. Išvada:
5.1. Kėdainių ARK 2020-08-20 sprendimas Nr. AK-1, kuriuo pritarta Kėdainių ARK tyrimo
grupės 2020-08-19 išvadai, kad Darius Kaminskas pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų
įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodytą draudimą 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.
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Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Vyriausiajai rinkimų komisijai s i ū l o m a:
Patvirtinti Kėdainių apygardos Nr. 43 rinkimų komisijos 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą
Nr. AK-1 „Dėl Dariaus Kaminsko galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 5 1 str. 1 d.
nuostatų pažeidimo“.
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