LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARIŲ
GITANOS MATIEKUVIENĖS IR ANDRIAUS PUKSO
VERTINIMO IŠVADA
DĖL SŪDUVOS PIETINĖS APYGARDOS NR. 63 RINKIMŲ KOMISIJOS 2020 M.
SPALIO 16 D. POSĖDYJE PRIIMTO SPRENDIMO
2020 m. spalio 26 d. Nr. 3-113 (1.2)
Vilnius
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2020 m. spalio 22 d. gavo Sūduvos
pietinės apygardos Nr. 63 rinkimų komisijos (toliau – Sūduvos pietinės ARK) 2020 m. spalio 16 d.
posėdžio protokolą, kuriuo pritarta Sūduvos pietinės ARK sudarytos Tyrimo grupės 2020 m. spalio
16 d. išvadai „Dėl Kęstučio Mažeikos“ (toliau – Tyrimo grupės išvada). Tyrimo grupės išvadoje
konstatuojama, kad „Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas į Seimo narius Kęstutis
Mažeika, būdamas registruotas kandidatu Sūduvos pietinėje vienmandatėje apygardoje, Kalvarijos
mero kvietimu dalyvaudamas 2020-09-12, tikslus laikas nenustatytas, rinkimų į Seimą kampanijos
laikotarpiu, Kalvarijos krašto šventėje „Šypsausi savo kraštui“ vykusioje Kalvarijos mieste ir
pasveikindamas Kalvarijos krašto žmones su švente bei įteikdamas medelio ginkmedžio sodinuką,
paaiškindamas, kad jį pasodins kartu su meru Kalvarijos miesto parke Seimo rinkimų įstatymo
nuostatu nepažeidė kadangi : i) Kalvarijos krašto šventėje „Šypsausi savo kraštui“ dalyvavo mero
kvietimu, kaip kiekvienas metais, taip pat, kaip ir kitose Kalvarijos savivaldybėje vykstančiose
tradicinėse šventėse kaip Seimo narys išrinktas šioje vienmandatėje apygardoje; ii) sveikinimo
kalboje nebuvo skatinami rinkėjai dalyvauti arba nedalyvauti Seimo rinkimuose ar balsuoti už arba
prieš vieną ar kitą asmenį, kandidatą arba kandidatų sąrašą; iii) dovana ginkmedžio sodinukas
nebuvo teikiamas konkrečiam asmeniui ar asmenų grupei“ (kalba netaisyta).
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Sūduvos pietinės ARK tyrimas buvo atliktas Sūduvos pietinę
rinkimų apygardą kuruojantiems Vyriausiosios rinkimų komisijos nariams nepritarus Sūduvos
pietinės ARK 2020 m. rugsėjo 24 d. posėdyje priimtam sprendimui nepradėti tyrimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 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 Sūduvos pietinės ARK 2020
m. spalio 16 d. posėdyje priimto sprendimo, kuriuo patvirtinta Tyrimo grupės 2020 m. spalio 16 d.
išvada „Dėl Kęstučio Mažeikos“.
1. Tyrimo objektas
Tyrimas atliktas pagal gautus du pranešimus:
– 2020 m. rugsėjo 16 d. pranešime rašoma, kad „aplinkos ministras ir toliau demonstruoja
nepagarbą įstatymams ir viešai tai deklaruoja. Kodėl esamas ministras ir dabartinis kandidatas į
LR Seimą gali nesilaikyti įstatymų ir viešai papirkinėti Kalvarijos gyventojus - rinkėjus. Per
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savaitgalį vykusią miesto šventę jisai viešai įteikė dovaną - medį, kaip pats pabrėžė "mano dovana",
kai šiuo metu aiškiai įstatymas nurodo, jog kandidatas negali įteikinėti jokių dovanų - tai akivaizdus
rinkėjų

papirkinėjimas.

Pridedame

filmuotą

medžiagą ir tikimės

jog

dar

yra

lašelis

teisybės ir įstatymai visiems galioja vienodai. Prašome ištirti ir pavesti atsakyti už padarytus
nusižengimus“ (kalba netaisyta).
– Antru pranešimu prašoma „ištirti ar kandidatas į seimo narius K. Mažeika Kalvarijos
krašto šventės metu (Šypsausi savo kraštui) kuri vyko 2020.09.12 įteikdamas dovaną neatliko
netiesioginio rinkėjų papirkimo veiksmo. Kandidatas dovaną įteikė rinkimų kampanijos laikotarpiu
ir yra registruotas kandidatu toje apygardoje kur vyko šventė ir buvo įteikta dovana. Pridedamas
vaizdo įrašas. Jei papirkimo faktas pasitvirtintų, kandidatas turėtų būti nubaustas įstatymo
numatyta tvarka <....>“ (kalba netaisyta).
Tyrimo grupės 2020 m. spalio 5 d. rašte Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovei
rinkimams Laurai Jankeliūnei „Dėl paaiškinimo pateikimo“ minimi abu gauti pranešimai: „2020 m.
rugsėjo mėnesį Sūduvos pietinės apygardos rinkimų komisijoje Nr. 63 (toliau – Komisija)
elektroniniu paštu gauti du pranešimai dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidato į Seimą
Kęstučio Mažeikos. Pranešimuose teigiama, kad 2020-09-12 vykusios Kalvarijos krašto šventės
metu kandidatas K.Mažeika kalvarijiečiams padovanojo augalą – ginkmedžio sodinuką“.
2. Atlikto tyrimo procedūrų vertinimas
2.1. Sūduvos pietinės ARK Tyrimo grupė sudaryta nepažeidžiant Aprašo 16 punkto
reikalavimų.
2.2. Tyrimas atliktas laikantis Aprašo 24 punkte nustatytų terminų.
2.3. Tyrimo metu gauti paaiškinimai iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovės
rinkimams Lauros Jankeliūnės. Seimo narys Kęstutis Mažeika buvo tinkamai informuotas apie
atliekamą tyrimą. Tyrimo grupė taip pat bandė papildomai susisiekti su pranešimus pateikusiais
asmenimis.
2.4. Sūduvos pietinės ARK Tyrimo grupės 2020 m. spalio 16 d. išvada ir Sūduvos pietinės
ARK 2020 m. spalio 16 d. posėdžio protokolas, kuriuo pritarta minėtai Tyrimo grupės išvadai,
Vyriausiajai rinkimų komisijai perduoti laikantis teisės aktuose nustatytų terminų.
3. Tyrimo metu nustatytos sprendimui priimti reikšmingos faktinės aplinkybės
3.1. 2020 m. balandžio 10 d. prasidėjo 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimų politinė kampanija. Kęstutis Mažeika kandidatuoja Sūduvos pietinėje rinkimų apygardoje
Nr. 63. Jis registruotas politinės kampanijos dalyviu 2020 m. gegužės 5 d. (Vyriausiosios rinkimų
komisijos nario sprendimas Nr. PK1-2020LRS-S21).
3.2. Anot Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovės rinkimams Lauros Jankeliūnės:
„<...> 2020 m. rugsėjo 12 d. vykusios Kalvarijos krašto šventės metu, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos kandidatas į Seimą, Kęstutis Mažeika, joja dalyvavo Kalvarijos mero kvietimu, kaip ir
kiekvienais metais.
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Šventės metu ginkmedis nebuvo niekam asmeniškai įteiktas ir niekas jo iš K. Mažeikos
nepriėmė. Filmuotojo medžiagoje, kurią siunčiu nėra įvardyta konkretaus adresato kam skirtas
ginkmedis. Jį K. Mažeika teikė, nes yra Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras, taip pat dalyvavęs
ne vienoje Kalvarijos girininkijos organizuotoje medžių sodinimo talkoje. Galima pabrėžti, kad tai
svarbus simbolinis procesas.
K. Mažeika per 4-rius Seimo nario kadencijos metus yra dalyvavęs daugybėje švenčių,
kurios buvo organizuojamos Kalvarijoje, Liubave, Sangrūdoje, Akmenynuose, Tarprubežiuose,
Brukuose ir t.t. Jų metu K. Mažeika teikęs padėkas, gražiausių sodybų konkursų apdovanojimus,
įteikęs gaminius su Seimo atributika (puodeliai, gertuvės, kalendoriai, pakabukai, kava, atšvaitai,
maišeliai ir t.t.). Kalvarijos girininkijos ir Kalvarijos autobusų stoties atidarymo švenčių metu, K.
Mažeika taip pat sodino medelius. Tai yra neatsiejama nuo Seimo nario, išrinkto vienmandatėje
apygardoje, veiklos“ (kalba netaisyta).
3.3. Sūduvos pietinės ARK Tyrimo grupė: „i) susipažino su <...> pranešimais bei
peržiūrėjo prie jų pateiktus vaizdo įrašus. ii) Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovei
rinkimams Laurai Jankeliūnei 2020-10-05 išsiuntė prašymą paaiškinti dėl kandidatas į Seimo
narius Kęstutis Mažeikos dovanos ginkmedžio sodinuko įteikimo Kalvarijos krašto šventėje
„Šypsausi savo kraštui“. iii) 2020-10-12 susipažino su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
atstovės rinkimams Lauros Jankeliūnienės gautu paaiškinimu ir peržiūrėjo pridėtą vaizdo įrašą
apie sveikinimą ir dovanos įteikimą“ (kalba netaisyta). Tyrimo grupės padaryta išvada, kad gauti
duomenys patvirtino pirminę informaciją. Daroma išvada, kad kandidatas į Seimo narius Kęstutis
Mažeika Seimo rinkimų įstatymo nuostatų nepažeidė.
4. Išvada
Sūduvos pietinės ARK sprendimas pritarti Tyrimo grupės išvadai priimtas laikantis
nustatytų terminų, įvertinus visas tyrimui reikšmingas aplinkybes bei galiojantį teisinį
reglamentavimą.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai
s i ū l o m a:
Patvirtinti Sūduvos pietinės apygardos Nr. 63 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 16 d.
posėdyje priimtą sprendimą, kuriuo pritarta Sūduvos pietinės apygardos Nr. 63 rinkimų komisijos
sudarytos Tyrimo grupės 2020 m. spalio 16 d. išvadai „Dėl Kęstučio Mažeikos“.

Komisijos nariai

Gitana Matiekuvienė

Andrius Puksas
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