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2021 m. gegužės 18 d. Nr. 3-80 (1.2)
Vilnius
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) 2021 m. gegužės 6 d.
gavo pranešimus reg. Nr. 1-760(7.9), 1-768(7.9) ir gegužės 13 d. pranešimą reg. Nr. 1-802(7.9),
kuriuose nurodyta „Facebook“ viešame socialiniame tinkle galima surasti ir matyti galimai
nepažymėtą politinę reklamą, kurios VRK galimai nevertino. Pateikiu VRK tik kai kuriuos
pavyzdžius, galima ir daugiau šios informacijos rasti internete“. VRK vertinimui pateikta 41
vaizdo ekrano nuotrauka, kuriose užfiksuota galimai politinė reklama.
VRK 2021 m. gegužės 6 d. ir 2021 m. gegužės 13 d. posėdžių metu nuspręsta pirmiau
minėtus pranešimus perduoti tirti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės
skyriui.
Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo
(toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad politinė reklama tai 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.
VRK 2018 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. Sp-75 patvirtintų Rekomendacijų dėl politinės
reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu 3.5 papunktyje nustatyta, kad politine reklama
nelaikoma trečiųjų asmenų platinama informacija apie politinę partiją, kandidatą, kitus politinės
kampanijos dalyvius, kol ji nėra neįprastai dažna arba jai parengti nereikia finansinio indėlio.
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rekomenduojama pažymėti nurodant informacijos rengėją (užsakovą) ir finansavimo šaltinį.
Rekomendacijų 17 punkte nustatyta, kad kandidatai, politikai, pretendentai į kandidatus,
savo asmeninėse socialinių tinklų paskyrose neatlygintinai skleisdami įrašus apie savo darbinę,
politinę veiklą, asmeninį, šeiminį gyvenimą, pomėgius, kuriais jie propaguoja save, politinę partiją
ar kitus politinės kampanijos dalyvius, taip pat savo idėjas, tikslus ar programą, tuos įrašus pažymi
žyma, kad tuo konkrečiu įrašu kandidatas, pretendentas į kandidatus ar politikas neatlygintinai
skleidžia politinę reklamą. Pagal Rekomendacijų 18 punktą Rekomendacijų 17, 171 punktuose
numatytu būdu skleidžiant neatlygintiną politinę reklamą, jos žyma turi būti neatskiriama politinės
reklamos (gaminio, skelbimo) dalis dėl to, kad, kitiems vartotojams pasidalijus nuoroda savo
paskyroje ar svetainėje, politinės reklamos žyma išliktų. Atlygintinai skleidžiant 17, 171 punktuose
nurodytą politinę reklamą, jai taikomas VRK patvirtintas Politinės reklamos žymėjimo aprašas.
1.

Trečiųjų asmenų publikuoti įrašai, nepažymėti politinės reklamos žyma:

1.1.

Igno Žumingio „Facebook“ paskyros uždangos nuotrauka, kurioje užfiksuotas

Vilniaus centre įrengtas dirbtinis paplūdimys „Open beach“.
1.2.

2020 m. spalio 20 d. Igno Žumingio publikuotas įrašas 1 „KAIP BALSUOTI

ANTRAME TURE? Viskas, šiaip jau, skaudžiai paprasta: 1. Jei reikia rinktis tarp konservatoriaus
ir valstiečio/darbiečio/vatniko/socdemkekšės - balsuojat už konservatorių. Jei reikia argumentų
tokiam elementariam sprendimui - nebalsuokite išvis, atsibodot. 2. Jei reikia rinktis tarp
konservatoriaus ir bet kurio liberalo - balsuojat už liberalą. Koalicija ta pati, bet konservatoriams
per daug geras rinkimų rezultatas susuka smegenis ir jie pradeda elgtis kaip pasaulio valdovai,
nors realiai ne tai kad vieni daugumos neturi, bet dar ir viduj nesusitaria. Jei nesuprantate, kad
vienmandatininkai jau yra Seime arba buvo nureitinguoti ir, rinkdami vienmandatininkus, renkate
tiesiog toliau sąraše esantį kandidatą, diskutuoti bus sunku. Ši formulė galioja, jei esi normalus,
funkcionalus visuomenės ir ekonomikos dalyvis. Jei esi pašalpinis su pragertom smegenim ar koks
nors storas ir prasigėręs bačiulpys, tada galioja patvorio bomžo ar kokios nors sovietinio runkelio
taisyklės, man jos seniai nebeįdomios. Gražios dienos“.
1.3.

Andriaus Tapino „Facebook“ paskyros uždangos nuotrauka „Laisvės TV.

Remiu.laisves.tv. Su Jūsų 1,2 proc. GPM – daugiau nei televizija“.
1.4.

2020 m. spalio 23 d. Andriaus Tapino publikuotas įrašas 2 „Ir dar vienas

pastebėjimas dėl Gargždų. Debatų pabaigoje Gražulis teigė, kad vieno mitingo metu Algis
Ramanauskas jį pavadino homoseksualu, bet jis, Petras, įrodė, kad toks nėra. Tai tik norėčiau
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patikslinti, kad Algis Petrą pavadino ne homoseksualu, o politiniu pederastu. Šioks toks skirtumas
yra. Ir įrodyti, kad nesi, gerokai sunkiau. #nukrapštykGražulįnuoSeimo“.
1.5.

2020 m. spalio 23 d. publikuotas Andriaus Tapino įrašas 3 „#MūšisDėlGargždų. Po

Gražulio ir Petrauskienės debatų Laisvės TV. Iš visų trijų geriausiai atrodė Ignas Grinevičius. Ir
Petrui patiko šitas jaunuolis, ne taip, kaip Tapinas, kuris įdeda svetimus žodžius į žmogaus lūpas.
Petrauskienei akivaizdžiai trūko drąsos ir patyrimo žodinėje kovoje. Per daug buvo dangstomąsi
partija, per mažai rišlumo ir sklandumo. Ir neužteko drąsos viešai pakartoti frazę, kad Petras yra
biseksualus, kai kalba pasisuko apie labai gerą Petro draugą Ernestą, su kuriuo jie drauge yra
platinę antisovietinę spaudą, o dabar jis gyvena JAV. Bet realiai net jeigu toje apygardoje į antrą
turą būtų patekęs telefono stulpas, reikėtų balsuoti už stulpą. Gražulis dar kartą parodė, kodėl
stulpas atstovautų gargždiškiams daug geriau. Neatsakė nė į vieną klausimą ir kaip tas senas
močiutės patefonas leido tą pačią dainelę apie konservatorius, landsbergius ir praskolintą Lietuvą,
kurią jis vienintelis gali išgelbėti. Ir negali sakyti, kad Petras yra durnas - jis varo tą pogrindjuostinį populizmą, kuris vyresniam rajono rinkėjui gali patikti. Jie gali pasakyti, o ką Rasa
Petrauskienė yra padariusi? Yra racijos, nes lengviau atsakyti, ko Rasa nėra padariusi. Rasa
niekada nėra Palangoje suviliojusi žuvies pardavėjos, užstačiusi jai vaiko, o tada SMSais prašiusi,
kad pardavėja sakytų, jog vaiko tėtis yra žuvęs. Rasos niekada už chuliganišką elgesį nėra nešę
keturi pareigūnai. Rasa niekada nėra 2 kartus pabėgusi iš autoįvykio, kurio kaltininke ji buvo. Rasa
niekada nėra savo automobiliu kliudžiusi motinos su kūdikio vežimėliu. Rasa niekada nėra galimai
pasipiršusi savo vaiko auklei. Rasa niekada nėra persipjovusi savo mašinos stabdžių šlangelės, kad
gautų dėmesio ir nukreiptų jį nuo galimo išžaginimo. Rasa nėra Seime tepusi savo snarglių ant
palangės. Rasos niekas kelis metrus nevilko gatve prisikabinus prie Volkswagen Multivan
mikroautobuso. Rasa nepadėjo tvarkyti problemų bendrovei „Judex“ naudodamasi tarnybine
padėtimi, nesinaudojo prabangiu bendrovės „Lexusu“ ir dėl to prokurorai neprašė jos apkaltos.
Rasa be Seimo valdybos leidimo nevyko į Kiniją. Ir, žinoma, kiekvienai progai pasitaikius Rasa dėl
savo asmeninių problemų ir kompleksų nekaltina homoseksualių asmenų. Tad aš noriu paklausti
Klaipėdos rajone ir Gargžduose gyvenančių jaunesnių žmonių. Ar jūs sekmadienį prasėdėsit
namuose ir jums yra OK, kad ketverius metus reikės teisintis, kodėl jūsų vardu į parlamentą buvo
išrinkti trys vienas ant kito stovintys vombatai, dėl apmaudžios kanceliarinės klaidos pavadinti
Petru Gražuliu? Ar prasėdėsit, gargždiškiai? P.S. Atsiprašau vombatų, jūs čia mažiausiai kuo
dėti“.
1.6.

2020 m. spalio 5 d. A. Tapino publikuotas įrašas 4 „Woldemortas šiandien spaudos

konferencijoje Seime buvo labai nepatenkintas. „Susidūrėm, kad vienas iš asmenų, kuris turi
3
4

https://www.facebook.com/andrius.tapinas/posts/10222141478919215
https://www.facebook.com/andrius.tapinas/posts/10222005477839273

4
televiziją, puola mus, išleidžia laikraščius, daro, ką nori ir nieko negalim padaryt. Galimai šitai yra
finansuojama iš užsienio, iš fondų, Sorošo ir kitų. Mūsų parlamentarai raštais kreipėsi į VRK. VRK
jau savaitę vykdo tyrimą, labai sunkus klausimas. Čia klausimas susijęs su labai dideliais finansais,
mes puikiai suprantam, kaip veikia televizijos, kaip leidžiami dideliu tiražu laikraščiai. Yra
neliečiamųjų kasta, kuri gali, ką nori daryt, ką nori sakyt ir praktiškai juoktis iš visos valstybės.
Kreiptasi į prokuratūrą, atsakyta, kad medžiaga perduota policijai, bet jau praėjo 9 dienos ir
atsakymo dar negavom. Tai didelė problema tokiais klausimais, kai dideliu mastu naudojami
galimai nešvarūs pinigai, galimai iš užsienio, turi būti nagrinėjami nedelsiant. Taip pat
registruosim įstatymą, kad tokie žmonės kaip šitas veikėjas žinotų, kad jeigu taip elgsis, tai bus
nubausti. Aš ne specialistas, bet jeigu būtumėt skundę VRK ne Tapkiną, gal būtų lengviau tirti. Bet
čia mano nuomonė. Balsavimas jau prasidėjo ir matom, kad ponams labai nepatinka, kas vyksta.
Tai atsisveikinimo vakarėliui - ateini balsuoti ir pakvieti dar 11 draugų. #visogerovoldemortai
#spalio11ateiksu11“.
1.7.

2020 m. birželio 11 d. Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės publikuotas įrašas5

„#LRTtyrimas Klausimas - iš kur pinigai? Jūs esat, dirbdami valstybinėje įstaigoje, pasidėję 1,5
mln. Lt indėlių? Ne? Keista... � Susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius, įklimpęs į skandalą
dėl namo Trakuose renovacijos, tvirtina, kad jis tvarkytas dabar jau mirusių tėvų lėšomis. Turtus jie
esą susikrovė iš atgautų žemių, tačiau LRT Tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad po tėvų mirties J.
Narkevičius paveldėjo net daugiau žemės, nei šie buvo susigrąžinę“.
1.8.

2020 m. spalio 5 d. Dariaus Žebrausko publikuotas įrašas 6 „Turbūt pati fainiausia

rinkiminė spauda

#SudieValdemarai? #AteikimeBalsuoti ir pasiųskime į kremlių

#Voldemortą!!!!“ su leidinio „Viso gero, Valdemarai?“ nuotraukomis.
1.9.

2020 m. spalio 12 d. Liudviko Andriulio publikuotas įrašas 7 „Nuostabios naujienos

- TS-LKD laimėjo daugiamandatėje, liberalusis partijos flangas buvo sureitinguotas į viršų, kas
rodo, kad kryptis buvo teisinga. Geriausia naujiena - didžiulį rezultatą parodė dvi liberalios
partijos, ypač Laisvės Partija - pagaliau Lietuvai bus postūmis europietiškų vertybių link. Abi
liberalų partijos turės didelę ir itin įtakingą frakciją Seime, manau, kad pagaliau galime tikėtis
vienalyčių santuokų įteisinimo, pasipriešinimo išmokoms ir pašalpoms, lengvesnės imigracijos.
Visiškai nušluoti buvo senoviniai religiniai nacionalistai, didelę nesėkmę patyrė socialdemokratai.
Seime nematysime Kirkilų, Bernatonių, Šiaulienių. Radžvilistai, Juozaitininkai, Daginiai ir
Puteikinikai net kartu nesurenka 5%. Daugelis jų neatgaus net užstatų. Lazdos partija su Nendre
liko tik pašaipos objektu, rinkėji parodė duris ir Krivickui su Janutiene, vargu, ar jie grįš į politiką.
Laukia antras turas, kuriame istoriškai daug TS LKD ir Liberalų lyderystės. Valstiečiai kausis, bet
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šiemet jie gerokai silpnesni, ir dešinė tikrai dar pridės sau mandatų. Visuomenė pasikeitė Facebook karta, jaunos, miestuose gyvenančios išsilavinusios šeimos įgavo daug svorio, ir jų balsai
lemia aiškią Lietuvos kryptį link modernių, liberalių vertybių. Po ketverių metų Lietuva jau bus
labai kitokia, o 2024 metais jaunų, modernių žmonių svoris bus dar didesnis. Provincijos,
nostalgijos sovietizmui ir populistų balsai prislopo ir nebėra girdimi. Sveiki atvykę į naują Lietuvą,
sveikinu visus liberalių pažiūrų grupės narius“.
Šios pažymos 1.1–1.9 papunkčiuose pateikti įrašai publikuoti trečiųjų asmenų neatlygintinai,
vadovaujantis Rekomendacijų 3.5 papunkčiu, vertintina, kad šie įrašai nelaikytini politine reklama.
2.

Trečiųjų asmenų publikuoti įrašai, pažymėti politinės reklamos žyma:

2.1.

2020 m. spalio 1 d. Dariaus Žebrausko publikuotas įrašas8 „Už Jurgita Sejonienė

nr.67 #TSLKD sąraše. Reitinguosiu!!!“ ir pasidalinta Dalios Asanavičiūtės įrašu, kuris pažymėtas
žyma „Neatlygintina politinė reklama“.
2.2.

2020 m. rugsėjo 29 d. Ignas Žumingis pasidalino 9 Remigijaus Šimašiaus politinės

reklamos žyma pažymėtu įrašu, iliustruotu Aušrinės Armonaitės ir Remigijaus Šimašiaus
nuotrauka, nurodydamas „Va - jaunimo partija, verslo, dirbančiųjų kandidatai. Labai aišku, kam šie
politikai netinka - tinginiams, veltėdžiams, Karbauskio troliams, tomaševskinėms šiukšlėms. Galima
balsuot ir už konservatorius, ir už LRLS, jei norisi daugiau keliaklupščiavimo arba nacionalistinės
isterijos, bet tai nėra blogiausias scenarijus. Bet dirbantysis, jaunas ar verslo žmogus jau aišku, už
ką balsuos. Jei rūpi ne nacionalistiniai kliedesiai, o švietimas, rinka ir darbo vietos“.
3.

Kandidatų, politikų, pretendentų į kandidatus sveikinimai:

3.1.

2020 m. gegužės 14 d. Algio Strelčiūno publikuotas įrašas 10 su maketu „Lietuvos

Respublikai – 100. 2020 – ieji Steigiamojo Seimo šimtmečio metai. Steigiamasis Seimas sukūrė
Lietuvos pamatus prieš šimtmetį. Didžiuokimės ir saugokime savo šalį ateities kartoms!“.
3.2.

2020 m. spalio 5 d. Jurgio Razmos publikuotas įrašas 11 „Gerbiamos Mokytojos ir

Gerbiami Mokytojai, iššūkių ir pasirinkimų laikas keičia mūsų visų požiūrį į žmones, jų ryšius,
kompetencijas ir atsakomybes, verčia iš naujo atrasti ne tik technologijas, bet ir darbo metodus.
Žaviuosi Jumis, kaip kūrybingai įveikiate pokyčius, kaip saugote Mokytojo vardą nepaisant vis
byrančios iš politinių aukštumų kritikos, kaip stengiatės būti orūs ir išmintingi. Sveikinu nuosekliai
mokant pasirinkti ir atrasti. Linkiu Jums stiprybės, mokinių pagarbos, kudirkiškos Šviesos!“.
3.3.

2020 m. spalio 2 d. Edmundo Pupinio publikuotas įrašas 12 „Su ANGELŲ SARGŲ

diena! Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, tiesa, įstatymas ir teisingumas atgavo savo reikšmę ir
vertę. Už visuomenės saugumą atsakingos institucijos susigrąžino pagarbą ir orumą. Sunkus darbas
8
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ir šventa pareiga tarnauti įstatymui, kuris gina ir saugo žmogų. Žemiškieji angelai Sargai,
pasitikime Jumis, palaikome ir linkime niekada nesuabejoti savo tarnybos verte, nors sunkių
išbandymų tikrai netrūksta. Stiprybės ir sėkmės!“. Įrašas iliustruotas E. Pupinio nuotrauka.
3.4.

2020 m. liepos 6 d. Ingridos Šimonytės publikuotas įrašas 13 „Giedojome ant

Rokantiškių piliakalnio: vaikai ir senjorai, Seimo nariai ir gydytojai, užingridai ir tiesiog puikūs
žmonės. Labai šlapi ir labai laimingi. Tikiu, kad net medžiuose pritilę paukščiai ir kartu buvę šunys
jautė žmonių džiugesį. Giedodama galvojau: myliu ją žalią ir baltą, gėlėtą ir metančią lapus,
saulėtą ir šventinančią lietaus šuorais. Einančią pirmyn ir kartais klupčiojančią, švenčiančią ir
kenčiančią, Mindaugo ir startuolių, savo pačios ir viso Pasaulio. Niekada nenorėjau būti kitur. Net
tam, kad įsitikinčiau, kokia ji puiki. Aš ir taip žinau. Man labai pasisekė, kad galiu švęsti savo
Lietuvą. Kasdien ir šiandien. Su švente! Nuotrauka Vytautas Kernagis, nes aš užlytais akiniais be
valytuvų nebent Dievo langus būčiau sugebėjus nufotografuot

“. Įrašas iliustruotas Ingridos

Šimonytės, Monikos Navickienės ir Vytauto Kernagio nuotrauka.
3.5.

2020 m. liepos 6 d. Aušrinės Armonaitės publikuotas įrašas 14 „Švęskime savo

nuostabią valstybę, kuri prasideda nuo kiekvieno iš mūsų!

Nebijokite lietaus, susirinkime prie

atgimusios Neries tiltų ir tiltų visoje Lietuvoje bei pasaulyje Tautiškai giesmei

“. Įrašas

iliustruotas A. Armonaitės nuotrauka.
Algio Strelčiūno, Jurgio Razmos, Edmundo Pupinio, Ingridos Šimonytės ir Aušrinės
Armonaitės sveikinimai (nurodyti šios pažymos 3.1–3.5 papunkčiuose) publikuoti neatlygintinai.
Sveikinimai neiliustruoti partijų logotipais ar šūkiais, sveikinimai nepasirašyti kaip kandidatų, todėl
nėra laikytini politine reklama.
4.

Kandidatų, politikų, pretendentų į kandidatus publikuoti įrašai, pažymėti

politinės reklamos žyma:
4.1.

2020 m. spalio 6 d. Gabrieliaus Landsbergio publikuotas vaizdo įrašas 15 su prierašu

„Už!“. Vaizdo įrašas pažymėtas žyma „Politinė reklama“.
4.2.

2020 m. spalio 8 d. Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės publikuotas įrašas 16 su

Gabrieliaus Landsbergio vaizdo įrašu, kuriame kviečiama balsuoti Seimo rinkimuose „Gražus
kvietimas. Būkime UŽ! #tslkd“. Vaizdo įrašas pažymėtas žyma „Politinė reklama“.
4.3.

2020 m. spalio 20 d. Jurgio Razmos publikuotas įrašas 17 „Dėkoju Gintarui už

paramą antrajame ture ir už korektišką konkurenciją pirmajame etape“ ir pasidalinta Gintaro
Bagužio įrašu, kuris pažymėtas žyma „Neatlygintina reklama“.

13

https://www.facebook.com/ingrida.simonyte1/posts/995237084259093
https://www.facebook.com/ausrine.armonaite/posts/10223969820138498
15
https://www.facebook.com/landsbergis/posts/10213783006849817
16
https://www.facebook.com/RadvileMorkunaite/posts/10158598926029705
17
https://www.facebook.com/jurgis.razma/posts/10223928139022159
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Gabrieliaus

Landsbergio,

Radvilės

Morkūnaitės-Mikulėnienės

ir

Jurgio

Razmos

perpublikuoti kitų asmenų įrašai (nurodyti šios pažymos 4.1–4.3 papunkčiuose) pažymėti politinės
reklamos žyma, vadovaujantis Rekomendacijų 18 punktu, pažymėtų perpublikuotų įrašų papildomai
žymėti nereikia.
5.

Kiti kandidatų, politikų, pretendentų į kandidatus publikuoti įrašai:

5.1.

2020 m. rugsėjo 15 d. Agnės Bilotaitės publikuotas įrašas 18 „#AuksiniaiTestai

#KoBijoPremjeras. Premjeras taip ir neatsakė į klausimus...Nes tai ne apie rinkimus, o apie
SKAIDRUMĄ, apie 4.5 milijono mūsų visų pinigų. Užuot pateikęs aiškius atsakymus, mūsų
Vyriausybės vadovas leido sau viešai užsipulti Seimo nares, kurios pasirašė po klausimais. Nereikia
mūsų pulti, mes, būdamos tautos išrinktos atstovės, tik pasinaudojome Seimo statuto mums suteikta
teise jūsų paklausti, ko galbūt neturi galimybės padaryti dauguma piliečių. Tad Premjere, Lietuvos
žmonėms paaiškinkite:- kodėl nupirkote greituosius testus 4 kartus brangiau nei Krašto apsaugos
ministerija panašiu metu? - Kodėl kitų tiekėjų pateikti pasiūlymai nesulaukė jokios reakcijos?
Priimtas sprendimas pirkti testus iš to paties tiekėjo, bet per kitus tarpininkus, tik 4 kartus
brangiau! - Kieno kišenėje atsidūrė 4.5 mln. eurų? - Ir kas už tai atsakys? Kas atlygins?“.
5.2.

2020 m. birželio 30 d. Aušrinės Armonaitės publikuotas įrašas 19 „Šiandien

kreipiausi į Prezidentą Gitaną Nausėdą, kad vetuotų paplūdimio uždraudimą. Be daugybės
vertybinių argumentų, kuriuos gausiai iki šiol aptarinėjome, įstatyme pilna didelių teisėkūros
problemų. Prezidentas šįkart yra paskutinė viltis sustabdant absurdo teatrą. Pabandom!“.
5.3.

2020 m. birželio 3 d. Aušrinės Armonaitės publikuotas įrašas 20 „Lietuva yra įvairi

ir tai yra mūsų supergalia! Birželis pasaulyje minimas kaip LGBT lygiateisiškumo mėnesis. Ta
proga priėmiau Tomas Vytautas Raskevičius kvietimą paminėti jį segint vaivorykštę. Tomas taip pat
primena Lietuvos Respublikos Prezidentui jo duotą rinkiminį pažadą įsisegti šį ženklelį

. Ir tik

nereikia “Lietuva dar nepasirengusi”. Laikas pokyčiams jau seniai atėjo, prisijunkite ir Jūs! Už
laisvę mylėti
5.4.

“.
2020 m. rugsėjo 22 d. Viktorijos Čmilytės-Nielsen publikuotas įrašas21 „Dar prieš

metus mes sakėme, kad nacionalinis susitarimas dėl švietimo yra būtinas, tik jį pasirašyti reikia
kadencijos pradžioje, o ne pabaigoje. Taip įsipareigojant, kad dirbsi pats, o ne permetant
įpareigojimą būsimai Vyriausybei. Metai praėjo, mes laikomės tokios pat pozicijos. Gerai, kad tam
palaikymas yra ir iš prezidentūros“.

18

https://www.facebook.com/agne.bilotaite/posts/10223375177591519
https://www.facebook.com/ausrine.armonaite/posts/10223897057039466
20
https://www.facebook.com/ausrine.armonaite/posts/10223610539316702
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https://www.facebook.com/viktorija.cmilyte/posts/2325999614212599
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5.5.

2020 m. spalio 21 d. Viktorijos Čmilytės-Nielsen publikuotas įrašas22 „Su Sauliumi

Čaplinsku aptarėme, kokių artimiausių žingsnių reikia imtis siekiant suvaldyti antrąją COVID
bangą Lietuvoje ir galimą bendradarbiavimą ateityje. Šiandien ypatingai svarbu įsiklausyti į
ekspertų nuomonę ir pradėti tvarkytis su antrąja banga nuosekliais sprendimais, o ne
„užkeikimais“, kokie „mes šaunūs buvom pavasarį“.
Agnės Bilotaitės, Aušrinės Armonaitės ir Viktorijos Čmilytės-Nielsen publikuoti įrašai,
nurodyti šios pažymos 5.1–5.5 papunkčiuose, laikytini įprastinio pobūdžio informacija apie Seimo
nario veiklą, vadovaujantis Įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 2 punktu įrašai nelaikytini politine
reklama.
5.6.

2020 m. liepos 10 d. Aušrinės Armonaitės publikuotas įrašas23 „Merai patvirtino -

smėlio užteks visiems - nuo Klaipėdos iki Vilniaus

“ su nuotrauka, kurioje užfiksuoti A.

Armonaitė, R. Šimašius, V. Grubliauskas.
5.7.

2020 m. liepos 30 d. Aušrinės Armonaitės įrašas 24 „Išmušė mano valanda

legendinėse “Dviračio žiniose” - verkiu

. Einu į renginį, sveikinsiuosi kažkaip panašiai

“ su

vaizdo įrašu, kuriame parodijuojama A. Armonaitė.
5.8.

2020 m. rugsėjo 5 d. Viktorijos Čmilytės-Nielsen publikuotas įrašas25 „Seime

šiandien šachmatų diena!“. Įrašas iliustruotas nuotraukomis iš Seime vykusio renginio.
5.9.

2020 m. rugsėjo 27 d. Rasos Juknevičienės publikuotas įrašas 26 „Kai irgi buvom

sąrašas Nr. 5.Kai irgi (?) buvom jauni. Kai irgi rūpėjo krašto saugumas. Kai Rusija dar nebuvo
užpuolusi Ukrainos. Facebook atsiuntė, priminė, paklausiau, nutariau pasidalinti
Neįsižiūrėjau - ir burbuliukai jau buvo

P. S. Ups!

“ ir pasidalinta 2012 m. rugsėjo 27 d. skelbtas vaizdo

įrašas su TS-LKD rinkimų programa.
Pirmiau minėtuose (šios pažymos 5.6–5.9 papunkčiuose) A. Armonaitės, V. ČmilytėsNielsen ir R. Juknevičienės įrašuose nekalbama apie 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimus, neminimos rinkimų programos nuostatos, įrašai laikytini įprastinio pobūdžio
informacija.
5.10.

2020 m. spalio 16 d. Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės publikuotas įrašas27

„Kaimynė man sako: tai labai sveikinu su laimėjimu, jau ramu! DĖMESIO - dar nieks nelaimėjo,
neatsipalaiduokim, spalio 25 d. antras turas! UŽTVIRTINKIM žmonių jau pasirinktą kryptį politiką, kuri grįsta įsiklausymu, atvirumu, pagarba ir išmanymu“.

22

https://www.facebook.com/viktorija.cmilyte/posts/2358339694311924
https://www.facebook.com/ausrine.armonaite/posts/10224009921140998
24
https://www.facebook.com/ausrine.armonaite/posts/10224206012043148
25
https://www.facebook.com/viktorija.cmilyte/posts/2307327569413137
26
https://www.facebook.com/rasa.jukneviciene/posts/4498985050175213
27
https://www.facebook.com/RadvileMorkunaite/posts/10158618465294705:1
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5.11.

2020 m. spalio 22 d. Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės publikuotas įrašas28

„Kviečiu užtvirtinti pasirinktą kryptį su #TSLKD kandidatais! O Vytui tokį truputį atskirą dėmesį
parodysiu, nes su kitais susitikom politikoje - vienus jau radau, kiti atėjo vėliau, o Vytą pati
pakalbinau prisijungti:). Iš geros šeimos, su geru požiūriu. Tada 2015 m. pagalvojau - pakalbinsiu.
Maniau, mažai vilties, bet pabandysiu. Atsigėrėm kavos Vokiečių gatvėje, pakalbėjom, sako pagalvosiu. Nu je, mąsčiau, kažin kaip čia bus. O galiausiai buvo gerai:) Vytas visada nuoširdžiai
buvo kultūros kūrėjų pusėje, nuosekliai dirbo apygardoje. Ačiū, Vytai, kad pastiprinai mūsų
komandą! Tik pirmyn ir šįsyk!:)“.
5.12.

2020 m. spalio 22 d. Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės publikuotas įrašas29

„Karoliniškių naujienos

Ačiū!“ iliustruotas daugiabučių gyvenamųjų namų balkonų

nuotraukomis su R. Morkūnaitės-Mikulėnienės politinės reklamos plakatais.
5.13.

2020 m. spalio 12 d. Jurgio Razmos publikuotas įrašas 30 „Bendražygiai ir

bendraminčiai Plungės - Rietavo krašte, Esu nuoširdžiai dėkingas už sekmadienį parodytą
pasitikėjimą, paramą, pastangas ir darbą bendram labui. Mano kandidatūrą parėmė beveik 4
tūkstančiai Plungės - Rietavo krašto rinkėjų. Labai vertinu tai, kad savame krašte gavau tokį
palaikymą, kad turiu tiek bendraminčių. Vertinu ir džiaugiuosi, kad nesusigundėte neįtikėtinais
pažadais ar net papirkinėjimu. Bet I rinkimų turas – tik pusę darbo. Tikiuosi ir viliuosi Jūsų
paramos bei balsų spalio 25 d., per antrąjį turą. Kaip ir ankstesnių kadencijų metu, stengsiuosi
Jūsų nenuvilti. Pažįstate mane, kai kas net nuo pat vaikystės. Mano darbas Seime, atstovavimas
Jums bei visos Lietuvos interesams ir toliau bus grindžiamas sąžiningumu bei atsakomybe, pagarba
ir tarimusi su Jumis, su Plungės ir Rietavo krašto bendruomenėmis. Tikiu, kad rinksitės mano
reiklumo, kovos su korupcija, apgalvotos teisėkūros principus. Susitelkime. Ateikite spalio 25-ąją.
Pasitikėkite ir balsuokite“.
5.14.

Kęstučio Masiulio „Facebook“ paskyros uždanga „Atvirumas ir sąžiningumas. TS-

LKD“ .
5.15.

2020 m. spalio 18 d. Kęstučio Masiulio publikuotas įrašas 31 „Artėja antrasis

rinkimų turas. Šiaulių krašto rinkėjai galės rinktis tarp dviejų kandidatų - manęs ir Rimos
Baškienės. Abu jau esame išrinkti pagal sąrašus, tęsim darbus. Abu esame panašaus amžiaus,
turime panašią politinę patirtį. Pirmajame ture Rima pasirodė ženkliai geriau. Bet rinkimuose būna
visaip. Visose partijose atrasime netikusių, bet ir gerų politikų. Būtent, Rimą Baškienę ir vertinu,
kaip gerą, rinkėjų pasitikėjimo vertą parlamentarę. Ji yra ir puiki kolegė Seime. Tačiau rinkėjų
pasitikėjimo prašau ir aš, - ilgai mokęs studentus politologijos ir valstybės valdymo dalykų, o dabar
28

https://www.facebook.com/RadvileMorkunaite/posts/10158638293759705
https://www.facebook.com/RadvileMorkunaite/posts/10158637588914705
30
https://www.facebook.com/jurgis.razma/posts/10223858017549166
31
https://www.facebook.com/kestutis.masiulis.5/posts/3744611762217316
29

10
turiu ir 12 metų Seimo nario darbo patirtį. Balsuodami rinkėjai rinksis ne tik tarp asmenybių, bet ir
to, kokios politinės krypties linki Lietuvai ateinančius keturis metus: valdant Karbauskio,
Širinskienės ir Verygos ar Ingridos Šimonytės komandai, kuriai priskiriu ir save. Išrinkus Rimą
Baškienę, Šiaulių kraštas turės neabejotinai gerą savo atstovę, bet kartu sustiprins Karbauskio
gąsdintojus ir draudikus. Balsuodami už mane Jūs įgytumėt naują, Jums, šiauliečiams, dar mažiau
pažįstamą, bet atsakingą ir darbštų savo atstovą, o kartu suteiktumėt Lietuvai pagreitį: atsirastų
greitesnė pažanga, daugiau teisingumo ir politika taptų nuoširdesnė“.
5.16.

2020 m. spalio 22 d. Bronislovo Matelio publikuotas įrašas 32 „Kaip elgtis

senjorams, jeigu jie, gavę tuos 200 eurų, jaučia pareigą balsuoti už premjerą ir Karbauskį? Išeitis
labai paprasta: pinigus jau gavote, niekas jų nebeatims, balsuodami pirmajame ture tą skolą
valdžiai jau grąžinote, todėl antrajame ture galite balsuoti pagal sąžinę. Ir niekas jūsų už tai
nepasmerks. Už jūsų ir mūsų savigarbą, mielieji!“.
5.17.

2020 m. spalio 6 d. Monikos Navickienės publikuotas įrašas 33 „Labai smagiai

pasikalbėjom! Ačiū, Agnė Grigaliūnienė už moderavimą! Sakyčiau šitos tikrai gali duot Lietuvai
daugiau jėgos:)!💪💛💚❤️“ bei nuotrauka su TS-LKD kandidatėmis.
5.18.

2020 m. spalio 9 d. Rasos Juknevičienės publikuotas įrašas 34 „Dar kartą tiems,

kurie reitinguos TSLKD sąrašą. Ir Nr. 1 (Ingrida) ir Nr. 2 (Gabrielius) mūsų sąraše šįkart y r a
reitinguojami. Nes daug kas yra suklaidinti buvusio partinio reitingavimo ir mano, kad nereikia.
Reikia. Aš reitingavau juos abu - pažymėjau jų numerius biuletenio langeliuose apačioje“.
5.19.

2020 m. spalio 15 d. Andriaus Kubiliaus publikuotas įrašas 35 „Kviečiu Seimo

rinkimų antrajame ture paremti Dalią Asanavičiūtę!“ su maketu „Dalia Asanavičūtė – vienintelė
išeivijos kandidatė specialiai išeiviams sukurtoje apygardoje!“.
5.20.

2020 m. spalio 17 d. Gabrieliaus Landsbergio publikuotos įrašas 36 „Su Ingrida

kvietėme Kauną balsuoti už
5.21.

“ su nuotraukomis, kuriose užfiksuoti G. Landsbergis ir I. Šimonytė.

2020 m. spalio 19 d. Aušrinės Armonaitės publikuotas įrašas 37 „Laisvės partija

eina į Seimą, kad apgintų pamatines vertybes. Tos vertybės remiasi visuotinių žmogaus teisių
principais ir niekam nekenkia. Nieko egzotiško, skandalingo ar šantažuojančio šios partijos atstovai
neskelbia. Dėl šių vertybių pasaulis sutarė po Antrojo pasaulinio karo, jas įtvirtindamas Visuotinėje
žmogaus teisių deklaracijoje, o vėliau – JT Konvencijose.“

Geriau pati nepasakyčiau. Ačiū

Dainius Pūras“.

32

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1281766948824462&id=100009735074390
https://www.facebook.com/monika.navickiene/posts/10224134782221702
34
https://www.facebook.com/rasa.jukneviciene/posts/4565485886858462
35
https://www.facebook.com/kubilius.lt/posts/3868275913205763
36
https://www.facebook.com/landsbergis/posts/10213835364158717
37
https://www.facebook.com/ausrine.armonaite/posts/10224911149711149
33
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5.22.

2020 m. spalio 25 d. Aušrinės Armonaitės publikuotas įrašas 38 „Noriu padėkoti

visiems rinkėjams ir palaikantiems LAISVĖS PARTIJĄ. Laisvės partija yra pasiruošusi dalyvauti
centro dešinės politinių jėgų sudaromoje koalicijoje. Natūralu - į bendrą koalicijos darbų programą
sieksime įtraukti kuo daugiau Laisvės partijos rinkimų programos pasiūlymų. Kartu išskiriame 5
prioritetus, kurie yra esminiai lūkesčiai, kuriuos mes sieksime įgyvendinti. 1. Pokyčiai ekonomikoje:
a) parengti planą, kaip skirti 3 proc. BVP mokslui ir tyrimams ateityje; b) 0 proc. mokestis
reinvestuojamam pelnui nuo 2021 metų - kad įmonės galėtų sėkmingai plėstis c) siekis nedidinti su
gyventojų pajamomis susijusių mokesčių; d) draugiška aplinka darbo vietų kūrimui ir verslo
plėtrai: priežiūros institucijų reforma, mažinant biurokratiją ir perteklinį verslo reguliavimą. 2.
Būtini pokyčiai švietime: esminis bendrojo ugdymo turinio atnaujinimas (IT - trečioji kalba ir kt.) ir
mokytojų rengimo bei tobulėjimo reforma nuo kitų mokslo metų. Aukštos kokybės ankstyvasis ir
bendrasis ugdymas visiems Lietuvos vaikams stiprinant kokybiškų švietimo įstaigų tinklą. 3.
Pokyčiai pasaulio Lietuvai: įsipareigojimas pasirengti ir organizuoti referendumą dėl daugybinės
pilietybės (skiriant deramą visų koalicijos partnerių dėmesį viešinimui ir agitacijai už) bei įteisinti
asmenvardžių rašymą pagrindiniame dokumentų puslapyje visomis lotyniškos abėcėlės raidėmis. 4.
Greiti sprendimai per 100 dienų įgyvendinant pokyčius ypatingai jautriose srityse: a) psichoaktyvių
medžiagų turėjimo be tikslo platinti dekriminalizavimas; b) tos pačios lyties partnerystės,
suteikiančios šeimos narių teises bei pareigas, įteisinimas. 5. Valstybės valdyme vadovaujamasi
pagarbos žmogaus teisėms, atvirumo, skaidrumo, viešumo principais ir bekompromise pagarba
privačiai nuosavybei. Mylime Lietuvą ir norime įgyvendinti pokyčius savo mylimai šaliai

“.

Pirmiau nurodytuose įrašuose (šios pažymos 5.10–5.22 papunkčiuose) propaguojama
politinė partija ar politinės kampanijos dalyvis, jų idėjos, tikslai ar programos. Įrašai skleisti
neatlygintinai, asmeninėse socialinio tinklalapio „Facebook“ paskyrose.
Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad politinė reklama turi būti pažymėta nurodant
lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos. To paties 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.
38

https://www.facebook.com/ausrine.armonaite/posts/10224961589772119
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Pagal Rekomendacijų 17 punktą, politikai ar politinės kampanijos dalyviai, neatlygintinai
skleisdami politinę reklamą savo socialinių tinklų paskyrose, ją turi žymėti žyma „Neatlygintina
politinė reklama“. Pirmiau minėti įrašai (šios pažymos 5.10–5.22 papunkčiuose) nebuvo pažymėti
pagal Įstatymų keliamus reikalavimus politinės reklamos žymėjimui, todėl įrašai laikytini paslėpta
politine reklama.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūloma:
1.

Nepripažinti politine reklama socialiniame tinklalapyje „Facebook“ publikuotų

1.1.

Igno Žumingio „Facebook“ paskyros uždangos nuotraukos, kurioje užfiksuotas

įrašų:
Vilniaus centre įrengtas dirbtinis paplūdimys „Open beach“.
1.2.

2020 m. spalio 20 d. Igno Žumingio publikuoto įrašo;

1.3.

Andriaus Tapino „Facebook“ paskyros uždangos nuotraukos „Laisvės TV.

Remiu.laisves.tv. Su Jūsų 1,2 proc. GPM – daugiau nei televizija“.
1.4.

2020 m. spalio 23 d. Andriaus Tapino publikuoto įrašo „Ir dar vienas pastebėjimas

dėl Gargždų. <...>“.
1.5.

2020 m. spalio 23 d. publikuoto Andriaus Tapino įrašo „#MūšisDėlGargždų. Po

Gražulio ir Petrauskienės debatų Laisvės TV. <...>“.
1.6.

2020 m. spalio 5 d. A. Tapino publikuoto įrašo;

1.7.

2020 m. birželio 11 d. Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės publikuoto įrašo;

1.8.

2020 m. spalio 5 d. Dariaus Žebrausko publikuoto įrašo;

1.9.

2020 m. spalio 12 d. Liudviko Andriulio publikuoto įrašo;

1.10.

2020 m. gegužės 14 d. Algio Strelčiūno publikuoto įrašo;

1.11.

2020 m. spalio 5 d. Jurgio Razmos publikuoto įrašo;

1.12.

2020 m. spalio 2 d. Edmundo Pupinio publikuoto įrašo;

1.13.

2020 m. liepos 6 d. Ingridos Šimonytės publikuoto įrašo;

1.14.

2020 m. liepos 6 d. Aušrinės Armonaitės publikuoto įrašo;

1.15.

2020 m. rugsėjo 15 d. Agnės Bilotaitės publikuoto įrašo;

1.16.

2020 m. birželio 30 d. Aušrinės Armonaitės publikuoto įrašo;

1.17.

2020 m. birželio 3 d. Aušrinės Armonaitės publikuoto įrašo;

1.18.

2020 m. rugsėjo 22 d. Viktorijos Čmilytės-Nielsen publikuoto įrašo;

1.19.

2020 m. spalio 21 d. Viktorijos Čmilytės-Nielsen publikuoto įrašo;

1.20.

2020 m. liepos 10 d. Aušrinės Armonaitės publikuoto įrašo;

1.21.

2020 m. liepos 30 d. Aušrinės Armonaitės publikuoto įrašo;

1.22.

2020 m. rugsėjo 5 d. Viktorijos Čmilytės-Nielsen publikuoto įrašo;

1.23.

2020 m. rugsėjo 27 d. Rasos Juknevičienės publikuoto įrašo.
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2.

Pripažinti politine reklama socialiniame tinklalapyje „Facebook“ publikuotus

2.1.

2020 m. spalio 16 d. Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės publikuotą įrašą;

2.2.

2020 m. spalio 22 d. Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės publikuotą įrašą „Kviečiu

įrašus:

užtvirtinti pasirinktą kryptį su #TSLKD kandidatais!“;
2.3.

2020 m. spalio 22 d. Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės publikuotą įrašą

„Karoliniškių naujienos

Ačiū!“;

2.4.

2020 m. spalio 12 d. Jurgio Razmos publikuotą įrašą;

2.5.

Kęstučio Masiulio „Facebook“ paskyros uždangą „Atvirumas ir sąžiningumas. TS-

2.6.

2020 m. spalio 18 d. Kęstučio Masiulio publikuotą įrašą;

2.7.

2020 m. spalio 22 d. Bronislovo Matelio publikuotą įrašą;

2.8.

2020 m. spalio 6 d. Monikos Navickienės publikuotą įrašą;

2.9.

2020 m. spalio 9 d. Rasos Juknevičienės publikuotą įrašą;

2.10.

2020 m. spalio 15 d. Andriaus Kubiliaus publikuotą įrašą;

2.11.

2020 m. spalio 17 d. Gabrieliaus Landsbergio publikuotą įrašą;

2.12.

2020 m. spalio 19 d. Aušrinės Armonaitės publikuotą įrašą;

2.13.

2020 m. spalio 25 d. Aušrinės Armonaitės publikuotą įrašą.

3.

Pripažinti paslėpta politine reklama 2 punkte nurodytus įrašus.

4.

Svarstyti dėl administracinės atsakomybės taikymo atsakingiems asmenims.

LKD“;

Skyriaus vedėja
Vyriausioji specialistė
Prokofijovienė

Lina Petronienė
Sandra

