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ATSKIROJI NUOMONĖ 

 

DĖL LABDAROS IR PARAMOS FONDO „ŠVIESKIME VAIKUS“ PROJEKTO „LIETUVOS 

VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO DOVANOS LIETUVOS DARŽELIAMS“ 

1. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) 2018 m. kovo 15 d. posėdyje 

protokoliniu nutarimu sudaryta darbo grupė (toliau – Darbo grupė), susidedanti iš VRK pirmininko 

pavaduotojos – sekretorės Svetlanos Misevičienės, paskirtos šios Darbo grupės vadove, VRK nario 

Darijaus Beinoravičiaus, VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 

vyriausiojo specialisto Vytauto Vilio. Darbo grupei pavesta atlikti tyrimą (toliau – Tyrimas) dėl VRK 

2018 m. kovo 12 d. gautame pranešime (VRK reg. Nr. 1-516 (7.9) nurodytų aplinkybių dėl galimų 

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo (toliau – Finansavimo įstatymas) 

pažeidimų ir iki 2018 m. balandžio 31 d. parengti išvadą bei sprendimo projektą.  

2. 2018 m. kovo 19 d. VRK posėdyje protokoliniu nutarimu buvo iš dalies pakeista Darbo grupės sudėtis: 

VRK narį Darijų Beinoravičių pakeitė VRK narys Maksimas Reznikovas.  

3. Remiantis VRK gautų pranešimų ir žiniasklaidos publikacijų turiniu, Darbo grupės suformuotas tyrimo 

objektas – Fondo Projekto įgyvendinimo Lietuvos savivaldybių teritorijose aplinkybių nustatymas. 

Tyrimo tikslas – įvertinus Lietuvos savivaldybių teritorijose vykdyto Projekto aplinkybes, nustatyti, ar 

Fondo Projektas yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (toliau – LVŽS) rinkimų agitacijos, 

orientuotos į artėjančius 2019 m. rinkimus, dalis, finansuota neleistinomis juridinių asmenų aukomis. 

4. 2018 m. gruodžio 17 d. Darbo grupė pateikė VRK išvadą ir siūlymą dėl Labdaros ir paramos fondo 

„Švieskime vaikus“ projekto „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams“ Nr. 

3 - (1.12) (toliau Projektas). 2018 m. gruodžio 18 d. VRK posėdyje Komisijai buvo pristatyta Darbo 

grupės parengta išvada, o svarstymas atidėtas iki sekančio VRK posėdžio 2018 m. gruodžio 21 d. 

Darbo grupės siūlymas 

1. Pritarti Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės 2018 m. gruodžio 17 d. išvadai Nr. 3- (1.12) „Dėl 

labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ projekto „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 

dovanos Lietuvos darželiams“.  
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2. Nepripažinti labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ projekto „Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams“ (toliau – Projektas) Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 

politine reklama.  

3. Nepripažinti Projekto įgyvendinimo juridinių asmenų parama Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai.  

4. Rekomenduoti labdaros ir paramos fondui „Švieskime vaikus“ vengti, kad projektams įgyvendinti būtų 

pasitelkiami savanoriai, kurie atstovauja vienai politinei jėgai.  

5. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisiją su prašymu įvertinti, ar Seimo nario 

Ramūno Karbauskio priimtas ir viešai skelbtas sprendimas, kad su juo susijusios įmonės dalį savo lėšų 

paaukotų Projektui, nesikerta su Seimo nariui taikomais veiklos apribojimais.  

6. Perduoti Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės surinktą medžiagą Seimo kanceliarijai tolesniam 

vertinimui dėl Seimo narių padėjėjų-sekretorių dalyvavimo Projekte galimai savo tiesioginio darbo laiko 

metu.  

7. Perduoti Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės surinktą medžiagą savivaldybių administracijų 

direktoriams tolesniam vertinimui dėl savivaldybių administracijų darbuotojų dalyvavimo Projekte 

galimai savo tiesioginio darbo laiko metu.  

8. Perduoti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės 

tyrimo metu surinktą medžiagą, informaciją ir turimus dokumentus įvertinti, ar nebuvo pažeistos 

atitinkamų įstatymų nuostatos dėl paramos skyrimo, paramos lėšų gavimo ir panaudojimo, atsižvelgiant 

į tai, kad paramos gavėjas su paramos davėju sudarė komercinę sutartį, pagal kurią buvo atsiskaitoma 

galimai iš to paties paramos davėjo gautomis lėšomis.  

9. Perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos Vyriausiosios rinkimų komisijos 

darbo grupės tyrimo metu surinktą medžiagą, informaciją ir turimus dokumentus įvertinti, ar nebuvo 

pažeistos atitinkamų įstatymų nuostatos dėl paramos skyrimo, paramos lėšų gavimo ir panaudojimo, 

atsižvelgiant į tai, kad paramos gavėjas su paramos davėju sudarė komercinę sutartį, pagal kurią buvo 

atsiskaitoma galimai iš to paties paramos davėjo gautomis lėšomis.  

10. Po atitinkamų institucijų atlikto tyrimo, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, atnaujinti tyrimą dėl 

labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ projekto „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 

dovanos Lietuvos darželiams“.  

Su darbo grupės siūlymo 1, 2, 3 punktais nesutinku dėl žemiau nurodytų motyvų 

1. Darbo grupė, atlikusi tyrimą, konstatuoja: 

1.1. pagrindinis Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ projekto „Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams“ idėjos autorius ir Projekto iniciatorius LVŽS pirmininkas ir 

LŽVS frakcijos Seime seniūnas R. Karbauskis. 

1.2. Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ projektas „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 

dovanos Lietuvos darželiams“ buvo finansuojamas Seimo nario, LVŽS pirmininko ir LVŽS 
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frakcijos Seime seniūno R. Karbauskio sprendimu. Su juo susijusios įmonės skyrė savo lėšas 

Projektui įgyvendinti. Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėjas ir dalininkas yra LVŽS 

pirmininkas ir frakcijos Seime seniūnas R. Karbauskis. 

1.3. Projekto įgyvendinime dalyvauja beveik išimtinai vienos politinės partijos nariai ir susiję asmenys (79 

proc. visų projekto įgyvendinime dalyvavusių asmenų). Nuo 2018 metų sausio mėnesio, įgyvendinant 

Projektą, Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ savanoriais – dalyviais tapo LŽVS nariai ir su 

partija susiję asmenys; 

1.4. Projektas turi kai kurių politinės reklamos požymių ir sukuria visuomenei pagrįstas prielaidas tokius 

projektus vertinti kaip politinę reklamą, kurios skleidimu propaguojama politinė partija, politinės 

partijos nariai, taip pat jų idėjos ar programa; 

1.5. Projekto gaminius – tautinius kostiumus transportavo ir sandėliavo su LVŽS pirmininko ir LVŽS 

frakcijos Seime seniūno R. Karbauskiu susijusios bendrovės; 

1.6. su LVŽS pirmininku ir frakcijos Seime seniūnu R. Karbauskiu susijusi bendrovė „Agrokoncernas“ bei 

Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ nesuteikė visos Darbo grupės prašomos informacijos; 

1.7. informacija apie Projekto įgyvendinimą plačiai skleista ne tik žiniasklaidos, bet ir kitomis priemonėmis: 

socialiniame interneto tinkle „Facebook“ (asmeninėse bei grupių / puslapių paskyrose), vaizdo įrašų 

interneto puslapyje „Youtube“, ugdymo įstaigų, savivaldybių interneto puslapiuose. Su LVŽS susijusių 

asmenų iniciatyva 21 atvejis (tame tarpe LR Seimo narės G. Burokienės iniciatyva, remiantis laikraščio 

„Tėvynė“ redakcijos atsakymu už visas mėnesio publikacijas laikraštyje „Tėvynė“ sumokėta 100 Eurų, 

turimomis žiniomis iš Seimo narei priklausančių parlamentinių lėšų. Marijampolės savivaldybėje 

informaciją spaudai siuntė D. Gaižausko padėjėjai V. Kriščiūnienė ir P. Šlapševičius - LVŽS 

Marijampolės skyrius); 

1.8. LVŽS programinės ir / ar vertybinės nuostatos yra susijusios su Projekto idėja ir tikslais, Fondo 

Projekto uždaviniai atitinka LVŽS rinkimų programos vertybinis pagrindą. Projekto turinys vertybiškai 

ir semantiškai atitinka politinės partijos siekius atskleisti baltų kultūros pamatus, puoselėti etnines 

kultūrines tradicijas, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, įgyvendinti kultūros iniciatyvas už didžiųjų 

miestų ribų, per kultūros paveldo pažinimą ugdyti tautinę savimonę, istorinių įvykių datas tinkamai 

paminimi prasmingomis, profesionalių vykdytojų sukurtomis ir visuomenę plačiai įtraukiančiomis 

valstybinėmis programomis. 

1.9. Perduoti Generalinei prokuratūrai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai tyrimo metu surinktą 

informaciją bei turimus dokumentus įvertinti, ar nebuvo pažeistos atitinkamų įstatymų nuostatos dėl 

paramos skyrimo, paramos lėšų gavimo ir panaudojimo, atsižvelgiant į tai, kad paramos gavėjas su 

paramos davėju sudarė komercinę sutartį, pagal kurią buvo atsiskaitoma, galimai panaudojant iš to 

paties paramos davėjo gautas lėšas.  

2. Remiantis tuo, ką konstatuoja Darbo grupė, jos atlikto tyrimo išvadoje surinktais įrodymais – darau 

išvadą: 
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2.1. Projekto metu valstybės politikai (LŽVS pirmininkas, LŽVS frakcijos Seime nariai, LŽVS savivaldybių 

tarybų nariai)  ir politinė partija LŽVS, kiti politinės partijos nariai – skyrių pirmininkai, jų vardu ir 

interesais įvairia forma ir įvairiomis priemonėmis už užmokestį ar neatlygintinai tarp politinių 

kampanijų buvo skleidžiama informacija, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją. Tokios 

informacijos skleidimu propaguojamas valstybės politikas, politinė partija, politinės partijos narys, jų 

idėjos, tikslai ir programa; 

2.2. Projekto įgyvendinimui – politinei reklamai naudota didelės vertės juridinių asmenų finansinė parama 

bendrovių, tiesiogiai susijusių su LŽVS partijos pirmininku ir LŽVS frakcijos LR Seime seniūnu R. 

Karbauskiu. Idėjos ir Projekto autorius yra pats LŽVS partijos pirmininkas R. Karbauskis. Juos 

įgyvendino su R. Karbauskiu susijusios bendrovės ir didžiąja dalimi LŽVS nariai, tai yra partija.  

Projekto schema: 
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Nuotraukose LR Seimo nariai R. Šarknickas, D. Gaižauskas, Z. Streikus, V. Vingrinė. LŽVS Druskininkų skyriaus 

pirmininkas D. Mizaras: 

:  

Atsižvelgiant į aukščiau išvardintus motyvus siūlau:  

1. Pripažinti labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ projektą „Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams” Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politine reklama.  

2. Pripažinti Projekto įgyvendinimą juridinių asmenų parama Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai. 

3. Pavesti Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės 

skyriui nustatyti gautos paramos dydį ir VRK spręsti klausimą dėl galimo Politinių partijų finansavimo 

pažeidimo. 

 

 

Vyriausiosios rinkimų komisijos narys   Vilius Semeška  
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