LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARIŲ
VALDEMARO URBAN IR OLGOS KILKINOVOS
VERTINIMO IŠVADA
DĖL MOLĖTŲ–ŠIRVINTŲ APYGARDOS NR. 54 RINKIMŲ KOMISIJOS
2020 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO NR. SP-17 „DĖL VRK PERSIŲSTO PRANEŠIMO
„DU MĖNESIAI 15 DIENŲ IKI SEIMO RINKIMŲ“
2020 m. gruodžio 23 d. Nr. Nr. 3-144 (1.2)
Vilnius
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) gavo pakartotinį Molėtų–
Širvintų apygardos Nr. 54 rinkimų komisijos (toliau – Molėtų–Širvintų ARK) 2020 m. spalio 19 d.
sprendimą Nr. Sp-17 „Dėl VRK persiųsto pranešimo „Du mėnesiai 15 dienų iki Seimo rinkimų“
(toliau – pakartotinis sprendimas), kuriuo, atsižvelgiant į Molėtų–Širvintų apygardos Papirkimo
tyrimo grupės pateiktą 2020 m. spalio 9 d. išvadą „Dėl Jono Pinskaus, Gedimino Kirkilo ir Rimanto
Sinkevičiaus galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 5 1 straipsnio 1 dalies nuostatų
pažeidimo“ (toliau – išvada), nuspręsta pripažinti, kad Jonas Pinskus, Gediminas Kirkilas ir
Rimantas Sinkevičius nepažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 5 1 straipsnio
nuostatų (2020-11-12, reg. Nr. 1-5415 (7.9).
Nurodytas pakartotinis sprendimas ir išvada buvo surašyti vykdant VRK 2020 m. rugsėjo
24 d. sprendimą Nr. Sp-212 „Dėl Molėtų–Širvintų apygardos rinkimų komisijos Nr. 54 2020 m.
rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. Sp-10 „Dėl VRK persiųsto pranešimo „Du mėnesiai 15 dienų iki seimo
rinkimų“ (toliau – VRK sprendimas). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo
(toliau – Įstatymas) 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 Molėtų–Širvintų ARK pakartotinio sprendimo.
1. Tyrimo objektas
1.1. VRK 2020-07-31 persiuntė Molėtų–Širvintų ARK nagrinėti Virginijaus Sarpausko
pranešimą „Du mėnesiai 15 dienų iki Seimo rinkimų“ apie galimą rinkėjų papirkinėjimą (toliau –
pranešimas). Pranešimas buvo persiųstas VRK iš V. Sarpausko facebook paskyros, pavadintas „Du
mėnesiai 15 dienų iki Seimo rinkimų“, VRK gautas 2020-07-28, reg. Nr. 1-1972 (7.9). Pranešime
buvo pateiktos nuotraukos, kuriose matyti, kad 2020 m. liepos mėn. Širvintose vykusioje šventėje
dalyvavo Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (toliau – LSDDP) nariai, kandidatai į Lietuvos
Respublikos Seimo narius 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose – Jonas
Pinskus, Gediminas Kirkilas ir Rimantas Sinkevičius, kurie savo veiksmais galimai pažeidė
Įstatymo 51 straipsnio nuostatas.
1.2. Iš minėtų nuotraukų matyti, kad, be faktų, nurodytų 1.1 papunktyje, Jonas Pinskus,
kuris buvo LSDDP kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius Molėtų–Širvintų apygardoje
Nr. 54, nurodytu laikotarpiu galimai įteikė maišelį su Širvintų rajono savivaldybės simbolika
kunigui ir gėlių sutuoktinių porai Širvintų bažnyčioje.
2. Atlikto pakartotino tyrimo procedūrų vertinimas
2.1. Molėtų–Širvintų ARK Rinkėjų galimų papirkimų atvejų tyrimo grupė (toliau – tyrimo
grupė) sudaryta nepažeidžiant Aprašo 16 punkto reikalavimų (Molėtų–Širvintų ARK 2020-07-22
sprendimas Nr. Sp-3).
2.2. Pakartotinis tyrimas atliktas Aprašo 24 punkte nustatytais terminais.
2.3. Nors tyrimo grupės 2020-09-11 išvada ir Molėtų–Širvintų ARK 2020-09-16 sprendimas
VRK perduoti Aprašo 34 punkte nustatytais terminais, tačiau VRK, vadovaudamasi Įstatymo 51
straipsnio 3 dalimi, Aprašo 42.3 papunkčiu ir atsižvelgdama į VRK narių Olgos Kilkinovos ir
Valdemaro Urban 2020 m. rugsėjo 22 d. vertinimo išvadą Nr. 3-86 (1.2) „Dėl Molėtų–Širvintų
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apygardos rinkimų komisijos Nr. 54 2020 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. SP-10 „Dėl VRK
persiųsto pranešimo „Du mėnesiai 15 dienų iki Seimo rinkimų“, nusprendė nepatvirtinti Molėtų–
Širvintų ARK 2020 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. SP-10 „Dėl VRK persiųsto pranešimo „Du
mėnesiai 15 dienų iki Seimo rinkimų“ ir pavesti Molėtų–Širvintų ARK tęsti galimo papirkimo
atvejo tyrimą, nes nustatyti Molėtų–Širvintų ARK atlikto tyrimo trūkumai (pagrindas – nurodytas
VRK sprendimas). Pakartotinis sprendimas ir išvada VRK perduoti Aprašo 34 punkte nustatytais
terminais.
2.4. Pakartotinio tyrimo metu apklausti visi žinomi asmenys, kurių kontaktus pavyko
nustatyti, galėję suteikti pakartotiniam tyrimui reikšmingos informacijos, ir ištirti visi įrodymai,
galėję turėti reikšmės priimant sprendimą.
2.5. Jonas Pinskus, Gediminas Kirkilas ir Rimantas Sinkevičius buvo tinkamai informuoti
apie atliekamą pakartotinį tyrimą ir turėjo galimybę teikti paaiškinimus.
3. Pakartotinio tyrimo metu nustatytos sprendimui priimti reikšmingos faktinės
aplinkybės
3.1. 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinė kampanija prasidėjo
2020-04-10.
3.2. VRK nario 2020-05-26 sprendimu Nr. PK1-2020LRS-S80 LSDDP buvo įregistruota
savarankišku politinės kampanijos dalyviu. LSDDP atstovaujamaisiais kandidatais buvo patvirtinti
LSDDP kandidatai: Gediminas Kirkilas Fabijoniškių rinkimų apygardoje Nr. 5, Jonas Pinskus
Molėtų–Širvintų rinkimų apygardoje Nr. 54, Rimantas Sinkevičius Jonavos rinkimų apygardoje
Nr. 60.
3.2.1. Šie LSDDP kandidatai VRK 2020-09-10 sprendimu Nr. Sp-168 įregistruoti kaip
LSDDP keliami kandidatai nurodytose vienmandatėse rinkimų apygardose (sprendimas Nr. Sp-168
įsigaliojo 2020-09-11).
3.3. G. Kirkilas, J. Pinskus ir R. Sinkevičius 2020-07-24 dalyvavo viename iš Širvintų
miesto 545-ajam gimtadieniui paminėti skirtų renginių – Širvintų krašto garbės piliečių
apdovanojimo iškilmėse. J. Pinskus su Širvintų rajono savivaldybės mere Živile Pinskuviene 202007-25 dalyvavo Širvintų bažnyčioje Kristinai ir Romualdui Masiukams švenčiant rubinines
vestuves, kurių metu įteikė minėtiems asmenims gėlių. J. Pinskus kartu su Širvintų rajono
savivaldybės mere Ž. Pinskuviene 2020-07-26 dalyvavo Musninkų parapijos bažnyčios renginyje,
kurio metu nurodytos parapijos kunigui V. Balniui buvo įteiktas maišelis su Širvintų rajono
savivaldybės simbolika. Nuotraukoje matyti, kad maišelį rankoje laiko J. Pinskus.
3.4. Tyrimo ir pakartotinio tyrimo metu buvo gauti Širvintų rajono savivaldybės 2020-09-09
raštas Nr. 13-3481 ir 2020-10-02 raštas Nr. 13-3860, kuriuose tyrimo grupė buvo informuota, kad:
3.4.1. 2020-07-24 Širvintų krašto garbės piliečių apdovanojimo iškilmėse G. Kirkilas
dalyvavo kaip Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas, o R. Sinkevičius – kaip
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras, t. y. kaip kviestiniai oficialūs asmenys.
J. Pinskus nurodytame renginyje dalyvavo kaip Širvintų rajono savivaldybės merės Ž. Pinskuvienės
sutuoktinis. Šie asmenys nebuvo pristatomi kaip kandidatai į Seimo narius, jokių dovanų neteikė,
jokia rinkimų agitacija minėtų asmenų atžvilgiu vykdoma nebuvo, kaip ir nebuvo atliekami jokie
kiti veiksmai turint tikslą paveikti rinkėjų valią.
3.4.2. J. Pinskus finansiškai prie Širvintų miesto šventės neprisidėjo.
3.4.3. 2020-07-25 Širvintų rajono savivaldybės merė Ž. Pinskuvienė, merės pavaduotoja
J. Pažusienė pasveikino širvintiškius K. ir R. Masiukus jų santuokos 40 metų proga. Į šią šventę
merę lydėjo jos sutuoktinis J. Pinskus. Merė ir jos pavaduotoja įteikė nurodytiems sutuoktiniams
Širvintų rajono savivaldybės reprezentacines dovanas: reljefinį grafikos paveikslą-padėką
„Širvintos“, dovanų maišelį, arbatos dėžutę, du puodelius, gėlių puokštę. Dovanų vertė – 70,87 Eur.
Nepatvirtinta ir nepaneigta, ar J. Pinskus įteikė ar neįteikė nurodytiems sutuoktiniams gėlių.
Pažymėtina, kad apklaustas J. Pinskus parodė, kad gėlių neteikė, jas įteikė Širvintų rajono
savivaldybės merė Ž. Pinskuvienė. Šios šventės metu nebuvo vykdoma jokia rinkimų agitacija, taip
pat nebuvo atliekami jokie kiti veiksmai turint tikslą paveikti rinkėjų valią.
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3.4.4. 2020-07-26 Širvintų rajono savivaldybės merė Ž. Pinskuvienė, taip pat Musninkų
seniūnijos gyventojai atsisveikino su ilgamečiu Musninkų parapijos kunigu Virgilijumi Balniu,
kuris daugiau kaip 18 metų kunigavo Musninkų ir Kernavės parapijose. Į šią šventę merę lydėjo jos
sutuoktinis J. Pinskus. Kunigui V. Balniui Širvintų rajono savivaldybės reprezentacines dovanas, t.
y. dovanų maišelį, arbatos dėžutę, puodelį, rašiklį, gėlių puokštę, įteikė merė. Dovanų vertė – 41,36
Eur. Patikslinta, kad šios šventės metu J. Pinskus nebuvo pristatytas kaip kandidatas į Seimo narius,
nebuvo vykdoma jokia rinkimų agitacija, taip pat nebuvo atliekami jokie kiti veiksmai turint tikslą
paveikti rinkėjų valią. Taip pat patvirtinta, kas J. Pinskus kunigui V. Balniui neteikė dovanų
maišelio (pridėta nuotrauka, kurioje matyti, kad dovanų maišelį įteikia Širvintų rajono savivaldybės
merė Ž. Pinskuvienė). Šias aplinkybės iš esmės patvirtino ir apklaustas kunigas V. Balnys.
3.5. Pakartotinio tyrimo metu tyrimo grupė 2020-09-29 papildomai kreipėsi į Gediminą
Kirkilą, Joną Pinskų ir Rimantą Sinkevičių, nusiųsdama jiems klausimus ir siekdama išsiaiškinti
visas jų dalyvavimo minėtuose renginiuose aplinkybes.
3.6. Pakartotinio tyrimo metu tyrimo grupė 2020-10-09 telefonu kreipėsi į kunigą V. Balnį,
kuris patvirtino, kad šventės metu jokia forma agitacija nebuvo vykdoma. Kunigas V. Balnys
neprisiminė, kas jam įteikė dovanų maišelį su Širvintų rajono savivaldybės simbolika, kadangi tai
vyko pakankamai seniai, tačiau patvirtino, kad J. Pinskus renginio metu nebuvo pristatytas kaip
kandidatas į Seimo narius.
3.7. Iš gautų G. Kirkilo, R. Sinkevičiaus ir J. Pinskaus atsakymų matyti, kad visi apklaustieji
patvirtina, kad finansiškai prie minėto renginio (Širvintų krašto garbės piliečių apdovanojimo
iškilmių) organizavimo neprisidėjo, renginio metu G. Kirkilas ir R. Sinkevičius buvo pristatyti
pagal jų einamas pareigas, o ne kaip kandidatai į Seimo narius, pasakė trumpas sveikinimo kalbas ir
Širvintų rajono garbės piliečiams įteikė po gėlių puokštę, kurios buvo pirktos iš jų asmeninių lėšų.
Tiek G. Kirkilas, tiek R. Sinkevičius patvirtino, kad jokios agitacijos nevykdė ir nematė, kad ją būtų
vykdę renginio organizatoriai. J. Pinskus savo atsakyme pažymėjo, kad 2020-07-24 Širvintų krašto
garbės piliečių apdovanojimo iškilmėse nebuvo pristatytas kaip kandidatas į Seimą, viešos kalbos
nesakė ir jokių dovanų niekam neteikė. J. Pinskus taip pat patvirtino, kad 2020-07-25 bažnyčioje
Kristinai ir Romualdui Masiukams gėlių neteikė, o jas teikė rajono merė, taip pat nebuvo pristatytas
kaip kandidatas į Seimo narius. J. Pinskus pažymėjo, kad 2020-07-26 sveikinant kleboną dovanų
maišelio neteikė, o tik kurį laiką laikė rankoje, kol merė sveikino kleboną. Šio renginio metu taip
pat nebuvo pristatytas kaip kandidatas į Seimo narius ir jokia forma agitacija nebuvo vykdoma.
4. Tyrimo metu atlikto teisinio vertinimo pagrįstumo vertinimas
4.1. Išvadoje konstatuota, kad G. Kirkilas ir R. Sinkevičius nurodytose iškilmėse dalyvavo
kaip oficialūs Širvintų rajono savivaldybės pakviesti valstybės politikai, J. Pinskus – kaip Širvintų
rajono savivaldybės merės Ž. Pinskuvienės sutuoktinis; kad jie finansiškai neprisidėjo prie Širvintų
krašto garbės piliečių apdovanojimo iškilmių organizavimo, todėl šis renginys nebuvo finansuotas
šių asmenų ir tokiu būdu nebuvo bandoma paveikti rinkėjų valią. Pakartotinio tyrimo metu negauta
duomenų ir nenustatyta, kad minėto renginio metu šie asmenys buvo pristatomi kaip kandidatai į
Lietuvos Respublikos Seimo narius, ar įteikė kokias nors dovanas, ar buvo vykdoma rinkimų
agitacija, ar buvo atliekami kiti veiksmai turint tikslą paveikti rinkėjų valią. Be to, tai patvirtino ir
apklausti kandidatai savo atsakymuose į tyrimo grupės klausimus.
4.2. Išvadoje konstatuota, kad kunigui V. Balniui dovanų maišelį su Širvintų rajono
savivaldybės simbolika įteikė merė Ž. Pinskuvienė, o ne J. Pinskus. Dovanos buvo įsigytos iš
nurodytos savivaldybės administracijai skirtų reprezentacinių lėšų. Todėl padaryta išvada, kad šiuo
atveju galimo rinkėjų papirkimo požymių nebuvo. Tiek J. Pinskus, tiek kunigas V. Balnys
patvirtino, kad renginio metu J. Pinskus nebuvo pristatytas kaip kandidatas į Lietuvos Respublikos
Seimo narius, nebuvo vykdoma rinkimų agitacija. Nėra duomenų, kad renginyje J. Pinskus įteikė
dovanų maišelį ar buvo atliekami kiti veiksmai turint tikslą paveikti rinkėjų valią. Taip pat išvadoje
konstatuota, kad sutuoktiniams K. ir R. Masiukams 40 metų santuokos proga dovanas, įsigytas iš
Širvintų rajono savivaldybės administracijai skirtų reprezentacinių lėšų, įteikė merė ir jos
pavaduotoja. Kartu merė įteikė ir gėlių puokštę. Šios šventės metu J. Pinskus nebuvo pristatytas
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kaip kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius, nebuvo vykdoma rinkimų agitacija, nebuvo
atliekami kiti veiksmai turint tikslą paveikti rinkėjų valią.
4.3. Apibendrinus visas tyrimui reikšmingas aplinkybes, konstatuotina, kad pakartotinis
tyrimas dėl galimų rinkėjų ar rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimo faktų atliktas išsamiai,
visapusiškai ir objektyviai, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad buvo nustatytos aplinkybės, kurios
leistų daryti išvadą, kad minėti asmenys patys asmeniškai teikė dovanas rinkėjams, skatino rinkėjus
dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį arba
kandidatų sąrašą, todėl laikytina, kad tyrimo grupė išvadoje pagrįstai priėjo prie išvados pripažinti,
kad Jonas Pinskus, Gediminas Kirkilas ir Rimantas Sinkevičius nepažeidė Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies nuostatų.
5. Išvada
5.1. Molėtų–Širvintų ARK sprendimas, kuriuo pripažinta, kad Jonas Pinskus, Gediminas
Kirkilas ir Rimantas Sinkevičius nepažeidė Įstatymo 51 straipsnio nuostatų, tvirtintinas, nes
pakartotinio tyrimo metu buvo pašalinti anksčiau atlikto tyrimo nustatyti trūkumai, todėl nėra
teisinio pagrindo šio sprendimo nepatvirtinti.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, VRK s i ū l om a:
Patvirtinti Molėtų–Širvintų apygardos Nr. 54 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 19 d.
sprendimą Nr. SP-17 „Dėl VRK persiųsto pranešimo „Du mėnesiai 15 dienų iki Seimo rinkimų“.
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