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RUTKŪNO IR POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO
KONTROLĖS SKYRIAUS
IŠVADA
DĖL MODESTOS PETRAUSKAITĖS DALINTŲ MEDICININIŲ APSAUGOS
PRIEMONIŲ
2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. 3-84 (1.2)
Vilnius
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) 2020 m. gegužės 26 d.
gavo pranešimą (reg. Nr. 1-1082(7.9) „Dėl paslėptos politinės reklamos skelbimo ir rinkėjų
papirkinėjimo“, kuriame nurodoma: „Tik prasidėjus Seimo rinkimų kampanijai Panevėžio apskrities
žiniasklaidos priemonėse buvo pradėta skelbti M. Petrauskaitės reklama. Štai 2020 m. balandžio 11
d. portale „Jūsų Panevėžys“ buvo paskelbtas straipsnis pavadinimu „Geraširdiškumo akcija:
kaukės Panevėžio miesto ir rajono gyventojams dovanų“, analogiško turinio straipsnis paskelbtas
ir laikraštyje „Jūsų Panevėžys“. <...> Taip laikraščio „Tėvynė“, kurio leidėjas taip pat VšĮ „Jūsų
Panevėžys“ 2020 m. balandžio 8 d. 2 psl. paskelbtas straipsnis „Toks ypatingas laikas, kai žodis
„Ačiū“ įgyja kitą prasmę“. Šiame straipsnyje vėl liaupsinama M. Petrauskaitė <...>. Be to,
akivaizdu, kad tokiu būdu, t. y. dovanodama materialinius daiktus (medicinines kaukes) ir tai
reklamuodama spaudoje M. Petrauskaitė papirkinėja rinkėjus.“
VRK 2020 m. gegužės 27 d. posėdžio metu nuspręsta pirmiau minėtą pranešimą perduoti
tirti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui ir VRK nariui Taurui
Rutkūnui.
2020 m. birželio 1 d. VRK išsiuntė paklausimus Lietuvos socialdemokratų partijai (reg. Nr.
2-554(7.9), Modestai Petrauskaitei (reg. Nr. 2-555(7.9), VšĮ „Jūsų Panevėžys“ (reg. Nr. 2-556(7.9).
2020 m. birželio 10 d. VRK gautas Lietuvos socialdemokratų partijos atsakymas (reg. Nr. 11264(7.9), kuriame nurodoma: „Partijai nėra žinoma, ar buvo apmokėta ir jei buvo, iš kokių lėšų,
už dalinimas apsaugos priemones ar maisto produktus. Apsaugos priemonių ar maisto dalinimo
iniciatyva nėra partijos veikla. <...> Partija nepatyrė jokių išlaidų.“
2020 m. birželio 11 d. VRK gautas Modestos Petrauskaitės atsakymas (reg. Nr. 1-1283(7.9),
kuriame pateikiama tokia informacija: „Maisto produktų nedalinau, apie tokią savo iniciatyvą nueiti
nupirkti maisto produktų Covid-19 metu rizikos grupės žmonėms ar išnešti šiukšles buvau
paskelbusi savo nuomojamo buto laiptinėje Vilniuje, pridedu nuotrauką ir datą skelbimo. Niekas
nesikreipė. Kaukes dalinau, kartu su liaudies menininke iš Pasvalio, nes jai su dukra buvo nedrąsu
dalinti, todėl padėjau jai išdalinti Pasvalyje turguje ir prie prekybos centro, kur nors kiek žmonių
galima buvo rasti, o likusias, nes mažai žmonių sutikome, atidavė, kad padovanočiau savo krašte. Iš
Pasvalio važiavau pro Paįstrį (tiesioginis kelias) pakeliui ir sustojau ten, kadangi radau miestelyje
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tik vieną šeimą lauke, palikau parduotuvėje maišiuką be jokio savo vardo ar inicialų (Paįstryje yra
vienintelė Coop parduotuvė, galima jos užklausti). Pridedu susirašinėjimą ir datą. Panevėžio
gausių šeimynų mamos su kuriomis palaikome nuolatinį ryšį išgirdę apie pasvaliečių iniciatyvą
pasisiūlė prisijungti prie akcijos, todėl jų pasiūtos kaukės tą pačią dieną buvo išdalintos Panevėžio
miesto turguje kartu. Neužsakinėjau jokių priemonių. Kartu su pasiuvusiomis jas moterimis tą
pačią, kai buvo baigusios siūti buvo išdalintos. Akcija vyko balandžio 4 d., kadangi ne aš viena jas
visas dalinau negaliu atsakyti tiksliai, manau apie 200 vnt. išdalinti atsitiktiniams sutiktiems
žmonėms. <...> išlaidų nepatyriau. Iš jokių šaltinių nieko negavau, o vykdžiau su savanoriška
veikla užsiimančiais žmonėmis ir prisidėjau savo savanorišku laiku prie jų. <...> Tiesiog dalinome
žmonėms sutiktiems lauke be kaukių. Kiek liko parduotuvėje palikome. Savanoriška veikla užsiimu
daugiau nei 10 metų ir su jokia partija nederinu veiksmų savanoriaudama. <...> Taip, esu ne tik
dalyvavusi ir inicijavusi ne vieną veiklą. Didžioji dalis medžiagos apie mano savanorišką veiklą yra
spausdinta viešai (pridedama apie akcijas vaikų namų vaikams, senelių globos namams,
daugiavaikėms šeimoms, bibliotekoms, jaunimui ir pan. Kino pavasariui, Eurobasket, Jaunimo
savaitei ir pan.). <...> Ar už pirmiau minėtų straipsnių publikavimą buvo apmokėta? Ne, nebuvo
apmokėta. <...> Nepažymėti, nes tai nėra politinė reklama, o mano nuolatinė 10 metų vykdoma
savanoriška veikla, manau portalai klausė manęs kaip ilgametės savanorės, tarybos narės, lygiai
taip pat kaip ir kitų politikų ar visuomenės veikėjų veikiančių Panevėžio rajone. Minimi portalai
viešino LR Seimo narės Guodos Burokienės rėmimą į atidarytą sąskaitą medikams ir padėkas jai,
taip pat minimi portalai viešino kitų miesto politikų pagalbą žmonėms karantino laikotarpiu, todėl
darau prielaidą, kad taip buvo nušviestas mūsų rajono gyvenimas ir darbai karantino laikotarpiu.“
2020 m. birželio 12 d. VRK gautas VšĮ „Jūsų Panevėžys“ atsakymas (reg. Nr. 1-1294(7.9),
kuriame nurodoma: „Panevėžio rajono laikraštyje „Tėvynė“ nuolat aprašome visuomenes
aktualijas, Panevėžio rajono bendruomenės, gyventojų iniciatyvas, naujoves. Šį ankščiau minėtą
straipsnį publikavome savo nuožiūra, nes tuo metu, kai Lietuvoje buvo pati pradžia koronaviruso
pandemijos bei paskelbtas karantinas, tiek politikai, tiek verslininkai, tiek paprasti žmonės darė
įvairius gerus darbus: siuvo, dovanojo medicinines kaukes, įvairias kitas apsaugos priemones. Tad,
pamatę M. Petrauskaitės iniciatyvą, nutarėme ja pasidalinti su skaitytojais. Ne vienas toks
straipsnis, apie kitų žmonių iniciatyvą buvo spausdinamas tiek laikraštyje „Tėvynė“, tiek naujienų
portale „Jūsų Panevėžys“. Tai ir Panevėžio miesto ir rajono vadovų iniciatyva, tiek Panevėžio
prekybos, pramonės ir amatų iniciatyva renkant lėšas bei už surinktas lėšas dovanojant. Straipsnis
publikuotas vėl gi redakcijos iniciatyva, kadangi tuo laikotarpiu geru darbu reikėjo palaikyti su
koronavirusu kovojančius medikus ir pan. Laikraštyje aprašyti Panevėžio rajono savivaldybės
tarybos narės darbai. Beje, ne kartą tiek laikraštyje, tiek naujienų portale aprašėme ir Panevėžio
rajono mero P. Žagunio darbus: nuo savivaldybės dovanojamų įvairių apsaugos priemonių ir pan.
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Straipsnius parengė redakcijos žurnalistai. Su M. Petrauskaite bendravo laikraščio „Tėvynė“ ir
naujienų portalo „Jūsų Panevėžys“ žurnalistai. Straipsniai nebuvo užsakomieji, reklaminiai, juolab
politiniai. Tai buvo rodomos gražios ir geros iniciatyvos, tad už jas tikrai nebuvo prašyta jokių
pinigų. Manome, kad šie įvardinti straipsniai tikrai nėra politinė reklama, o iniciatyvų visuomenei
nušvietimas. Aprašėme ir džiaugėmės ne viena sunkiu Lietuvai laikotarpiu, kai buvo paskelbtas
karantinas dėl koronaviruso pandemijos, iniciatyva. Skelbėme Panevėžio miesto ir rajono vadovų,
Tarybos narių, verslininkų, dvasininkų ir kitų iniciatyvas.“
Dėl laikraštyje „Tėvynė“ publikuoto straipsnio „Toks ypatingas laikas, kai žodis
„Ačiū“ įgyja kitą prasmę“ ir tinklalapyje www.jp.lt bei laikraštyje „Jūsų Panevėžys“
publikuoto straipsnio „Geraširdiškumo akcija: kaukės Panevėžio miesto ir rajono
gyventojams dovanų“ vertinimo politinės reklamos aspektu
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.
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.
2020 m. birželio 10 d. VRK komisijos nario sprendimu Nr. PK1-2020LRS-S133 „Dėl
įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu“ Modesta Petrauskaitė įregistruota
Lietuvos socialdemokratų partijos kandidate Aukštaitijos rinkimų apygardoje Nr. 33.
2020 m. balandžio 18 d. laikraštyje „Tėvynė“ publikuotame straipsnyje „Toks ypatingas
laikas, kai žodis „Ačiū“ įgyja kitą prasmę“ kalbama apie Panevėžyje M. Petrauskaitės pakabintą
plakatą, skirtą medikams, su užrašu „Ačiū gydytojai! Jūs – mūsų herojai!“ Straipsnyje M.
Petrauskaitė taip pat dėkoja gydytojams: „Didelis ačiū ligoninės ir poliklinikos gydytojams,
vadovams, slaugėms, vienu žodžiu – visiems medicinos darbuotojams. Jūs esate mūsų herojai,
gelbėjantys mūsų gyvybes. Dėkojame, kad atliekate šį atsakingą darbą. Tarp savo bičiulių žinau ne
vieną mediką ir matau, su kokiu atsidavimu atliekate savo pareigą. Šiuo gestu norėjosi padėkoti
nuo visos miesto bendruomenės ir kad kiekvieną dieną, eidami į darbą, stebėdami šį plakatą ir
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užrašą ant jo, žinotumėte, kad miestiečiai kaip niekada su Jumis. Dabar bus du plakatai – vienas
nuo Jūsų, medikai, ir vienas nuo mūsų. <...> Taigi žodis „Ačiū“ kaip niekada tikras ir nuoširdus.“
Pagal tyrimo metu surinktą medžiagą nustatyta, kad straipsnis „Toks ypatingas laikas, kai
žodis „Ačiū“ įgyja kitą prasmę“ publikuotas laikraščio redakcijos iniciatyva, už straipsnį nebuvo
apmokėta. Straipsnyje pateikiama įprastinio pobūdžio informacija apie M. Petrauskaitės vykdytą
veiklą, straipsnio turiniu nesiekiama paveikti rinkėjų valios, todėl straipsnis nelaikytinas politine
reklama.
2020 m. balandžio 11 d. tinklalapyje www.jp.lt ir laikraštyje „Jūsų Panevėžys“
publikuotame straipsnyje „Geraširdiškumo akcija: kaukės Panevėžio miesto ir rajono gyventojams
dovanų“1 kalbama apie Modestos Petrauskaitės vykdytą labdaringą medicininių apsaugos
priemonių dalijimo akciją. Straipsnyje nurodoma, kad: „ne kiekvienas nori pasipelnyti iš šios
nelaimės. Štai Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narė Modesta Petrauskaitė nusprendė
Panevėžyje, Pasvalyje ir Paįstryje nemokamai dalinti medžiagines kaukes gyventojams“.
Straipsnyje aprašoma, kaip M. Petrauskaitei kilo idėja įgyvendinti akciją: „Norėjome mes, politikai,
eiti į gatves ir vietoje lankstinukų su kerinčiomis šypsenomis padėti žmonėms apsisaugoti –
padovanoti kaukes, jei nieko daugiau šiuo metu negalime padaryti“. Straipsnyje aprašomos ir
Panevėžio miesto bei rajono gyventojų reakcijos gavus medicinines apsaugos priemones: „Jei
atvirai, gyventojai buvo labai nustebę, nesitikėjo, kad nemokamai dovanojame. Senesni žmonės mus
net vadino angelais. Na, o nakvynės namų gyventojai, sutikti prie turgaus, paprašė kaukių ir
kaimynams, pasiguodė, kad juos dažniausiai pamiršta ar net nepagalvoja. Pasvalyje turgaus
prekeiviai ne visi turėjo apsaugas, tad jie padėkojo ne tik šypsena, bet ir obuoliukais pavaišino“.
Taip pat straipsnyje aprašomas M. Petrauskaitės savanoriavimas kitose labdaringose veiklose:
„Modesta Petrauskaitė karantino metu dar ir savanoriauja. Ji teikia ne tik maisto pristatymo, bet ir
šiukšlių išnešimo ir kitas būtinąsias paslaugas. „Aš savanoriauju jau geras dešimtmetis – nuo
senjorų ir jaunimo akcijų iki socialinių. Esu rinkusi kompiuterius vaikams dovanų, drabužėlius,
didžiuosiuose prekybos centruose – kanceliarines prekes ir dar daug kitų iniciatyvų. Vedu
seminarus apie savanorystės teikiamą naudą. Jei atvirai, tikiu savanorystės idėja ir žinau, kad tik
susitelkę mes galime padaryti tai, kas, rodos, neįmanoma“. Straipsnyje taip pat aprašoma sudėtinga
panevėžiečių šeimos situacija, kurios ilgą laiką dėl koronaviruso pandemijos buvo neįmanoma
išspręsti, tačiau M. Petrauskaitė nurodo, kad visgi jai pavyko padėti šiai šeimai: „Labai džiaugiuosi,
jog pagaliau pavyko padėti šiai šeimai. Dabar agresyvus senolis visą karantino laikotarpį bus
kvalifikuotų medikų rankose.“ M. Petrauskaitė pažymi ir atsiradusius sunkumus dėl koronaviruso
pandemijos: „Didžiulė problema – būtinoji slaugos pagalba. Gyventojams sakoma, kad patys turi
pasirūpinti savo artimaisiais, kuriems reikia perrišti žaizdas, jas išvalyti, pakeisti drenus. Realiai
1

https://jp.lt/gerasirdiskumo-akcija-kaukes-panevezio-miesto-ir-rajono-gyventojams-dovanu/
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žmonės nežino savo teisių, kad privalomai yra teikiamos visos paslaugos, kurių neteikimas gali
sukelti pasekmes sveikatai ar gali išsivystyti infekciją“. Straipsnio pabaigoje M. Petrauskaitė skatina
savanoriauti ir kitus: „Geras jausmas, kai diena prasideda gerais darbais (šypsosi). Manau,
daugelis savanoriaujančiųjų pritars. O priešintis virusui galime tik kartu, pasitikėdami vieni kitais
ir, žinoma, kaip niekad susitelkę.“ Straipsnis iliustruotas dešimčia nuotraukų, iš kurių trijose
užfiksuota M. Petrauskaitė.
Vertintina, kad straipsnio turinys propaguoja M. Petrauskaitę, kuria išskirtinai teigiamą
įspūdį apie jos asmenybę. Straipsnis nėra laikytinas įprastinio pobūdžio informacija apie vykdytą
labdaringą akciją, kadangi straipsnyje kalbama ir apie ankstesnes M. Petrauskaitės vykdytas
labdaringas veiklas, nurodoma, kad M. Petrauskaitė savanoriauja jau dešimtmetį. Taip pat
straipsnyje nurodoma M. Petrauskaitės pagalba panevėžiečiams, ji primena gyventojams jų teises.
Straipsnyje aprašomos vien teigiamos M. Petrauskaitės savybės, pažymima, kaip miesto gyventojai
ją vertina: „Senesni žmonės mus net vadino angelais“. Vertintina, kad straipsnis „Geraširdiškumo
akcija: kaukės Panevėžio miesto ir rajono gyventojams dovanų“ yra laikytinas M. Petrauskaitės
politine reklama.
Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad politinė reklama turi būti pažymėta nurodant
lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos.
Įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 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.
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų 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.
Dėl politinės kampanijos išlaidų
Pagal Įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 1 punktą, politinės kampanijos išlaidomis
pripažįstamos politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos laikotarpiu turėtos išlaidos ir
prisiimti įsipareigojimai, skirti politinei reklamai ar kitai agitacinei medžiagai gaminti ar platinti
bet kokiomis visuomenės informavimo priemonėmis ar bet kokiu kitu viešu būdu. Pagal Įstatymo 2
straipsnio 10 dalį, politinės kampanijos finansavimo ataskaita – dokumentas, kuriame
savarankiškas politinės kampanijos dalyvis nurodo politinei kampanijai gautas aukas ar jų sumas
pagal aukotojų grupes, kitas politinei kampanijai panaudotas lėšas, aukotojus (pateikia aukotojų
sąrašą) bei turėtas išlaidas ir prisiimtus įsipareigojimus (pagal išlaidų grupes). Įstatymo 17
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straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad visos politinės kampanijos pajamos, išlaidos ar prisiimti
finansiniai įsipareigojimai registruojami Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštyje, to
paties straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nurodomos
visos politinės kampanijos pajamos ir išlaidos bei prisiimti įsipareigojimai (pagal išlaidų grupes).
2020 m. rugsėjo 15 d. VRK kreipėsi į VšĮ „Jūsų Panevėžys“ dėl pirmiau minėtų straipsnių
įvertinimo politinės reklamos įkainiais. 2020 m. rugsėjo 17 d. VšĮ „Jūsų Panevėžys“ atsakė, kad
tinklalapyje www.jp.lt publikuotas straipsnis „Geraširdiškumo akcija: kaukės Panevėžio miesto ir
rajono gyventojams dovanų“ politinės reklamos skleidimo įkainiais būtų kainavęs 80 Eur, o
laikraštyje „Jūsų Panevėžys“ publikuotas pirmiau minėtas straipsnis – 330,60 Eur.
Pagal Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio užpildymo ir pateikimo
tvarkos aprašo (patvirtinto VRK 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. Sp-51) 30 punktą,
Vyriausioji rinkimų komisija, sprendimu nustačiusi, kad politinės kampanijos dalyvis nenurodė
politinės reklamos (ar jos dalies), papildo dalyvio ataskaitą dėl politinės reklamos paskleidimo ir jos
finansavimo šaltinių, nurodydama joje Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu pripažintą
politinę reklamą, kurios politinės kampanijos dalyvis nenurodė šioje ataskaitoje. Pagal to paties
aprašo 57 punktą, Vyriausioji rinkimų komisija, sprendimu nustačiusi, kad politinės kampanijos
dalyvis žiniaraštyje nenurodė politinės kampanijos pajamų ar išlaidų (ar jų dalies), arba pripažinusi,
kad politinės kampanijos dalyviui buvo perduoti daiktai, suteiktos paslaugos laikytini politinės
kampanijos pajamomis ar išlaidomis, papildo žiniaraštį, jame nurodydama Vyriausiosios rinkimų
komisijos sprendimu pripažintas politinės kampanijas pajamas ar išlaidas.
Dėl galimo rinkėjų papirkimo
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 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 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.
Paskelbus rinkimų datą, prasideda rinkimų kampanija (2020 m spalio 11 d. Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimų kampanija prasidėjo 2020 m. balandžio 10 d.), kurios metu įsigalioja
draudimas tiesiogiai ar netiesiogiai dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją balsuoti už
vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą, ar turint
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tikslą kitaip paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų ar kandidatų arba asmenų, kuriuos
numatoma kelti kandidatais.
Pagal surinktą medžiagą nustatyta, kad Modesta Petrauskaitė medicinines apsaugos
priemones dalijo 2020 m. balandžio 4 d., t. y. dar iki Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės
kampanijos pradžios, be to, tuo metu nevyko ir kitų rinkimų politinė kampanija, taigi draudimas
pirkti rinkėjų balsus dar nebuvo įsigaliojęs. Rinkimų įstatymuose nėra numatyta draudimų fiziniams
asmenims dovanoti daiktus kitiems asmenims, dalyvauti labdaringose akcijose iki rinkimų datos
paskelbimo.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūloma:
1. Nepripažinti Modestos Petrauskaitės 2020 m. balandžio 4 d. vykdytos labdaringos
medicininių apsaugos priemonių dalijimo akcijos rinkėjų papirkimu.
2. Pripažinti, kad 2020 m. balandžio 11 d. tinklalapyje www.jp.lt ir laikraštyje „Jūsų
Panevėžys“ publikuotas straipsnis „Geraširdiškumo akcija: kaukės Panevėžio miesto ir rajono
gyventojams dovanų“ yra Modestos Petrauskaitės politinė reklama.
3. Pripažinti straipsnį „Geraširdiškumo akcija: kaukės Panevėžio miesto ir rajono
gyventojams dovanų“ paslėpta politine reklama.
4. Taikyti administracinę atsakomybę atsakingiems asmenims.
5. Nustatyti, kad straipsnio „Geraširdiškumo akcija: kaukės Panevėžio miesto ir rajono
gyventojams dovanų“ publikavimas tinklalapyje www.jp.lt politinės reklamos skleidimo įkainiais
būtų kainavęs 80 Eur.
6. Nustatyti, kad straipsnio „Geraširdiškumo akcija: kaukės Panevėžio miesto ir rajono
gyventojams dovanų“ publikavimas laikraštyje „Jūsų Panevėžys“ politinės reklamos skleidimo
įkainiais būtų kainavęs 330,60 Eur.
7. Pavesti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti
Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatės Modestos Petrauskaitės Aukštaitijos rinkimų
apygardoje Nr. 33 rinkimų politinės kampanijos ataskaitą ir politinės kampanijos finansavimo
apskaitos žiniaraštį 4 ir 5 punktuose nurodytomis išlaidomis.
8. Nepripažinti 2020 m. balandžio 18 d. laikraštyje „Tėvynė“ publikuoto straipsnio „Toks
ypatingas laikas, kai žodis „Ačiū“ įgyja kitą prasmę“ politine reklama.
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