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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisejq kolegija, susidedanti 
_i3 

teisejq Arturo

Drigoto(kolegijospirmininkas),DaliosViSinskienes(praneSeja)irVirginijosVolskienes,
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,

dalyvaujani parei5kejo Lietuvos liaudies partijos atstovei Nendrei demiauskienei,

atsakovo Lietuvos Respublikos ryriausioiios rinkimq komisijos atstol'ui Rokui Stabingiui,

vie5ame teismo poseiyje Zodinio proceso tvarka i5nagrinejo administracinq byl4 pagal

pareiskejo Lietuvos tiu.,oi". pa.tlos skund4 atsakonri Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimq

komisijai del ipareigojimo atlikti veiksmus.

Teisejq kolegija

nustatd:

1. Pareiskejas Lietuvos liaudies partija (toliau - ir pareiskejas) keipesi i teism4 su skundu,

prasydamas lpareigoti atsakov4 Lietuvos 
^ 

Respublikos 
^rryriausi4j4 

rinkimq komisij4 (toliau - ir

atsakovas, vRK) motyl,uorai atsakl.ti I pareiskejo 2020 m. rugsejo 5 d. pra31'm4 (toliau - ir

Pra5ymas), atlikti Pra5yme nurodytus veiksmus'

2. PareiSkejas nurodo, kad atsakonri 2020 m. rugsejo 9 d. pasiraSytinai iteike Prasym4,

kuriamepra5eatsakovoiStirtipasleptosrinkimqagitacijosfakt4,RespublikosPrezidentoir
Prezidento kanceliarijos dalyvavim4 organizuojant 5i4 rinkiming agitacij?, Valdovq rumq nemokam4

suteikim4 Siai rinkiminei agitacijai, ieisiskai viia tai ivertinti, ipareigoti Memorandum4 pasirasiusias

t i partijq susimoketi is rinkimdes s4skaitos uZ 5i4 rinkimq agitacijq Valdovq r[mams. ir informacij4

upli Si ioyti paskelbusioms Ziniasklaidos priemonems, taip pat priparZinti Sias 1 1 partijq sudariusias

.irf.i-ri to"fi.i:q ir j4 lregistruoti 2020 metq Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose'

1. pareiitejas teigia, jog atsakymo i5 atsakovo negavo, VRK neatlieka parei5kejo pfa5ltq

veiksmq, netiria veiksmq, t*i" Jl"uirazi ai paieidLia Seimo rinkimuose dalyvaujandiq kandidatq

fygiut"lriSto.a, todel pareiskejas, vadovaudamasis 
_ 
Lietuvos Respublikos adminishaciniq bylq

tli."no, istatymo (toliau - ir a"nf; 17 straipsnio l dalies l punktu, teikia 5i skund4 del atsakovo

neveikimo.
4. Atsakovas Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimq komisija atsiliepime i skundq

pra5o ji atmesti.
5. Atsakovas nurodo, kad pareiskejo Prasym4 gavo elektroniniu pastu ir ji uhegistravo

2020 m.rugs€jo 7 d. nes 2020 m. rugsejo 5 d. tuvo nedarbo diena (Se5tadienis). 2020 m. rugsejo 8 d'

P.asymas b-uvo aptartas vRK poseiyje ir priskirtas vykdli vRK seketoriato Politiniq kampanijq

finansavimo ir finansavimo iontroier skyriui (pateiktas VRK 2020 m. rugsejo 8 d. posedZio

protokolas), kuris pradejo Pra51'rno nagrinejimo ir informacijos rinkimo procedtir4'
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6. Atsakovas vadovaujasi Lietuvos Respublikos rryriausiosios rinkimq komisijos

l2r straipsnio 1 ir 2 dalimis, kuriose itvirtinta, kad praneiimas, skundas ar praiymas del politiniq

partrjq ir politiniq kampanijq finansavimo paZeidimq Vyriausiaj ai rinkimq komisijai gali buti

pateiktas ra5tu per trejus metus nuo galimq paZeidimq atsiradimo dienos. Vyriausioji rinkimq
-komisija 

prane5im4 iSnagrineja ir sprendim4 priima per 3 menesius nuo prane5imo Vyriausiojoje

rinkimq komisijoje gavimo dienos. Apie priimt4 sprendimq pareiSkejas informuojamas per 5 darbo

dienas nuo sprendimo priemimo dienos. Atsakovas nurodo, kad galutinis terminas i5nagrineti

Pra5ym4 ir VRK priimti sprendim4 yra 2020 m. gruodZio 7 d.

7. Atsakovas nesutinka su pareiSkejo pozicija, kad VRK paZeide Pra5ymo tyrimo termlnus

ir neveike taip, kaip nurodo istatymas. VRK yra paskyrusi uZ ra5to vykdym4 atsakingus asmenis,

kurie yra pradejg tyrimo veiksmus, todel nera pagrindo VRK ipareigoti atsakl'ti 1 Prasym4

nepasibaigus istatyme nustatltiems raito tyrimo terminams.

Teisejq kolegija,

konstatuoj a:

8. Nagrinejamu atveju gindas kilo del Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimq

komisijos veiksmq (neveikimo), parei5kejo teigimu, netiriant jo Pra3yme nurodl'to rinkimines

agitacijos fakto bei aplinkybiq del rinkimines agitacijos finansavimo, nepripaZistant 11 partijq

koalicijos irjos neregistruoj ant 2020 metq Seimo rinkimuose bei nepateikiant parei5kejui motyvuoto

atsakymo ijo PraSym4.

9. ABTI 21 straipsnio I dalies 3 puntte nurodJta, kad Lietuvos vyriausiasis

administracinis teismas yra galutine instancija byloms pagal skundus del Vyriausiosios rinkimg

komisijos sprendimq ar neveikimo, i3skyrus skundus, kurie priskirti Lietuvos Respublikos

Konstiiucinio Teismo kompetencijai. SavarankiSkas reikalavimas del ipareigojimo atlikti veiksmus

paprastai rei5kiamas tada, kai atitinkama institucija neatlieka savo veiksmq pagal kompetencijq.

uittinu * atsisako juos atlikti (2r., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m' spalio

19 d. nutarti administracineje byloje Nr. 456-351/2006; kt.). Prasant ipareigoti viesojo

administravimo subjekt4 atlikti tam tikrus veiksmus, turi bflti ai5kiai nurodoma, kokie veiksmai turi

buti atlikti, pateikiamas pagrindas, remiantis kuriuo reikalaujama atlikti atitinkamus veiksmus,

irodymai, pagrindZiantys aplinkybes, kad atitinkami veiksmai nebuvo atlikti arjuos atsisakya atlikti

iZr.,- pur., Lieluvos ,ryriausiojo administracinio teismo 2072 m. vasario 17 d. nutarti administracineje

i'f".i. f.1.. AS858-11i/2012 i ZO1C ^. spalio 22 d. nutarti administracineje byloje Nr. ASa38-

106912014;kt.).
10. Byloje nustatyta, kad pareiskejas keipesi i VRK su Prasymu, nurodydamas, jog

2020 m. rugsejo 3 d. Valdovq rumuose ivykusio Respublikos Prezidento ir 11 parlamentiniq partijq

(Lietuvos valsiiediq ir Zaliqlq s4jungos, Tevynes sqjungos-Lietuvos krik3dioniq demokatq, Lietuvos

socialdemokraq padjos, Liberalq s4ildZio, ,,Laisves ir teisingumo", Lietuvos socialdemokraq darbo

partijos, Lietuvos lenkq rinkimq akcijos - kiksdioniskq Seimq sqiungos, Darbo partijos, Laisves

putt1o., Lietuvos Zaliqjrl partijos ir Krik3dioniq s4jungos) atsto!'rt susitikimo metu buvo pasiraSltas

,,Manorandumas del sivivaldybiq savarankiSkumo" (https://www.l5min.lVnaujiena/aktualu/lietuva/

partiju-lyderiai-ketina-pasiraslti-memoranduma-del-savivaldybiu-savarankiskumo-56-1371 130)

Itofiau - ir Memorandumas). PareiSkejo vertinimu, Memorandumo pasira3ymas, 11 partijq

pakvietimas i Valdovq rumus ir kitq 6 partijr+, dallwaujandiq 2020 metq Seimo rinkimuose,

nepakvietimai, reklamos apie tai pavie5inimas vertintinas kaip 11 partijq - politines kampanijos

daiyviq - agitacija 2020 metq Seimo rinkimuose, ivykdlta valstybes vadovo iniciatyva ir Valdovq

r[muose. Parei5kejas taip pat teige, kad Respublikos Prezidento ir Prezidento kanceliarijos

dalyvavimas organizuojant ir igyvendinant 3io Memorandumo pasira5ym4, yra agitavimas rinkejams

baliuoti uZ Memorandum4 pasiraiiusias 11 partijq i5 17 2020 men4 Seimo rinkimuose dalyvaujandiq

partijq. Parei3kejas Pralyme VRK suformulavo reikalavimus iStirti 5i atvirai ivykdytq pasleptos

rint<imq agitacijos fakt4, Prezidento ir Prezidento kanceliarijos dalyvavim4 organizuojalt SiA
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rinkiming agitacrj4, Valdorq rumq nemokam4 suteikim4 Siai rinkiminei agitacij ai, teisiskai visa tai

iu"rtinti, tr4Jmo.andum4 pasirasiuiias 11 partijq ipareigoti susimok€ti i5 rinkimines s4skaitos uZ 5i4

.int i-q agitacij4 valdovq riimams ir informacij4 apie 5i ivyki paskelbusioms Ziniasklaidos

p.i"monerris, taip'pat pripaZinti Sias 11 partijq sudarius rinkimq koalicij4 irj4 iregistruoti 2020 metq

Seimo rinkimuose.
11. Teisejq kolegija, ivertinusi pareiskejo paduoto skundo teismui turini, Prasyme

iSdestytas aplinkybes ir suformuluotus reikalavimus, nurodo, kad parei5kejo skunde iSdestl'tos

aplinkybes, iusijusios su VRK neveikimu (vilkinimu atlikti veiksmus), gavus pareiskejo Pra5ym4,

alakymo i Prasym4 pareiskejui nepateikimu, vertinamos, vadovaujantis specialiqiq istatymq
(Lietuvos 

'n".putU.o. 
Seimo rinkimq, Vyriausiosios rinkimq komisijos istatymo, Politiniq

kampamjq finansavimo ir finansavimo kontroles istatymo) normomis, reglamentuojandiomis Seimo

rinkimq procedur4, politiniq kampanijq finansavimo tvark4 ir finansavimo kontrolg, vRK teising

padeti, uZdavinius, lgaliojimus, darbo organizavimo tvark4.

12. pasisakydama del parei5kejo reikalavimo ipareigoti VRK i5tirti Pra3yme nurodl't4

rinkimines agitacijos faktq bei ipareigoti Memorandum4 pasira5iusias 1l partijq susimoketi i5

rinkimines s4skaitos uZ si4 agitacij4 Valdovq rumams ir informacij4 apie si ivyki paskelbusioms

Ziniasklaidos priemonems, teisejq kolegija pairymi, jog nagrinej amu aspektu yra. svarbus vRK
kompetencijos teisinis reglameniavimas- VRK uZdaviniai ir fgaliojimai yra itvirtinti Vyriausiosios

rinkimq klmisijos istatymo 3 straipsnyje. Vadovaujantis Vyriausiosios rinkimq komisijos

istatyml 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu VRK keliamas uZdavinys - uZtikinti, kad rinkimai ir

iefeiendumai vyktq remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucij oj e ir istatymuose itvirtintais
demokatiniq rinkimq principais. {gyvendindama Sio straipsnio 1 dalyje nurodl'tus uZdavinius, VRK

istatymq nusiatl.ta tvaria sprendiia visus gindus del rinkimq ir referendumo agitacijos (VFiausiosios

iint<imq' tomigos istatymo 3 str. 2 d. 8 p.), taip pat nagrineja asmenq pranesimus, .skundus 
ir

prasymus del p;ttiniq partijq ir politiniq kampanijq finansavimo paZeidimq (vyriausiosios rintimq

komisijos istat).rno 3 str. 2 d. 20 p.).

13. Seimo rinkimq isiatymo 50 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog rinkimq agitacij4

reglamentuoj andios Sio istatymo nuostatos taikomos paskelbus rinkimq dat4. Rinkimq agitacijos

i5i'aidos ir pt[tiner reklamos i3laidos turi biiti deklaruojamos jstatymrl nustatyta tvarka ir negali

virsl.ti pagai istaq'rnus nustatlro didZiausio leistino politines kampanijos islaidq dydZio. Rinkimq

agitacua gali buti ivairiq formq ir budq, isskyrus tuos, kurie paLerdLia Konstitucij4 _ir istatymus,

pii"st**iu moralei, teisingumui ar visuomenes damai, neatitinka sTiningq ir garbingq rinkimq

iS"i-o Aon.q istatymo 50 str. 2 d.). Seimo rinkimq istatymo 51 straipsnis reglamentuoja rinkimq

agitacijos s4lygas ir ivark4, o sio straipsnio 13 dalis itvirtina, jog visus gindus del rinkimq agitacijos

sprendZia Vyriausioji rinkimq komisija, vadovaudamasi Siuo istatynu'
\4. 

' 
politiniq kampanijq finansavimo ir finansavimo kontroles istatymo (toliau - ir PKFFKI)

22 straipsnio 1 dalyje nustatfu, kud sio lstatymo tikslais politiniq kampanijq finansavimo ir politines

reklamos stebesena vykdoma per rinkimq (referendumo) agitacijos kampanijos etap4 Politiniq

kampanijq finansavimo ir politines reklamos stebesenq rrykdo vyriausioji rinkimq komisija (PKFFKI

ZZ sir. i d). politiniq kampanijq finansavimo ir politines reklamos stebesenos tvark4 ir metodus

nustato Vyiiausioji rinkimrlkomisija (PKFFKf 22 sh. 3 d.). To paties istatymo 2 straipsnio 15 dalimi

politiniq iu-p*ijq finansavimo ir politines reklamos stebesena apibreZiama kaip duomenq apie

politiniq kampani.lq ir.jq Oat)./iq frnansavim4, rinkimq (referendumo) agitacijos ir politines reklamos

finansavim4 i, rta.lai-a poliiiniq kampanijq laikotarpiu ir tarp politiniq kampamjg rinkimas,

kaupimas, analizd it vertinimas sio istatymo nustatltais tikslais. PKIIFK{ I straipsnio 1 dalyj e

itvirtintas sio lstatymo tikslas - uZlikinti politiniq kampanijq demokatiskum4, p-olitiniq kampanijq

irnansavimo tiisetum4, skaidrum4 ir viesum4, reglamentuoti politiniq kampanijq finansavimo tvark4

ir fi nansavimo kontrolg.
15. PKFFKI istatymo 22 straipsnio 2 ir 3 daliq nuostatq analize leidzia. sprgsti, kad

Vyriausioji rinkimq 
' 
komisija, siekdama uZtikrinti politiniq kampanijq demokratiskum4, turi

igalolimus rinkti, kaupti, analizuoti ir vertinti duomenis apie rinkimq (referendumo) agitacijos ir
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politines reklamos skleidim4 (2r., pvz., Lieruwos ryrlalsiojo administracinio teismo 2012 m. spalio

b d. sprendimq administracineje byloje Nr. R822-2212012)'

16. ieisejq kolegija, ivertinusi gindui aktualq teisini reglamentavim4, atsiZvelgusi i
pareidkejo pra5ymo VRK bei skundo teismui turini, prieina prie i5vados, kad parei5kejo rei5kiamas

savaranki5kas riikalavimas ipareigoti VRK iStirti Praiyme nurodl't4 rinkimines agitacijos fakt4 bei

ipareigoti Memorandum4 paiiraiiusias 11 partijq susimoketi i5 rinkimines s4skaitos uZ 5i4 agitacij4

Vafao"q dimams ir informacij4 apie 5i ivyki paskelbusioms Ziniasklaidos priemonems, atitinka

istatymq leidejo VRK suteikt4 kompetencij4 (VRK turi igaliojimus rinkti, kaupti, analizuoti ir vertinti

duomenis apie rinkimq (referendumo) agitacijos ir politines reklamos skleidim4, iskaitant igaliojimus
nustatyti Seimo rinkimq istatymo ar PKIFK{ nuostatq paZeidim4)'

l7 . Akcentuotina, kad vyriausiosios rinkimq komisijos istatymo 12t straipsnio 2 dalyje

nustatl,ta, kad Vyriausioji rinkimq komisija pranesim4 iSnagrineja ir sprendim4 priima per 3 mdnesius

nuo pr*.Si-o Vyriausiojoje rinkimq komisijoje gavimo dienos. Apie priimt4 sprendim4 parei5kejas

informuojamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priemimo dienos'

li. Vyriausiosios rinkimq komisijos 11 straipsnio 4 dalyje nustatlta, kad Vyriausiosios

rinkimq komisijos posedZiai ir balsavimai yra viesi. Visuomenei apie vyriausiosios rinkimq

komisijos posedl purk"lbiu-u purtate, kuriame yrajos bflstine, irengtoje skeibimq lentoje.ir interneto

svetainoje. Vyriausiosios rinkimq komisijos posedZiai tiesiogiai transliuojami Vyriausiosios rinkimq

komisijos iniemeto svetaineje Vyriausiosios rinkimq komisijos nustat)'ta tvarka (Vyriausiosios

rinkimq komisijos istatymo 11 str. 9 d.)'
iS. Byloje nustatya, kad VRK parei5kejo Pra5ym4 (reg. Nr. 1-3029) nagrinej o 2020 m.

rugsejo I d. vykusiame posedyje. Pareiskejo Prasymo dalis, susijusi su agitacijos faktu ir finansavimo

paleidimu, nebuvo atmesta, o i5 utrukot o atsiliepime i skund4 ir paaiskinimq teismo posedyje

nustatyta, kad PraSymo dalies nagrinejimas minetu aspektu yra perduotas VRK Sekretoliato Politiniq

kampanijq finansavimo ir finansarrimo kontroles skyriui, sprendimas nepriimtas, nes dar nepasibaiggs

istatymq leidejo nustatltas terminas sprendimui priimti.

)0. ieisejq kolegija, ivertinusi tai, kad pareiSkejo Pra5ymo nagrinej imas yra perduotas

VRK Seketoriato Politiniq kampanijq finansavimo ir finansavimo kontroles skyriui, atsiZvelgusi i
tai, kad pareiskejo Prasymo nagrinejimo terminas dar nera suejqs, daro isvad4, jog nagrinejamu affeju

nera pagrindo tonstatuoti neteisetil atsakovo veiksmq (neveikimo), vilkinimo atlikti veiksmus.

ak""nt ioti.ra, kad pareiskejas skunde nera nurodgs jokiq teisiskai pagristq aplinkybiq, del kuriq

neturetq btti taikoma Vyriausiosios rinkimq komisijos lstatymo 12r straipsnio 2 dalies nuostata.

2I. Del pareiikejo skundo argumentq, susijusiq su Pra5ymo reikalavimu pripaZinti 1i

partijq sudarius rinkimq koalicij4 ir j4 iregistruoti 2020 metq Seimo rinkimuose, paZymetina, jog

pug^l 
'Li.tuuor 

Respublikos politiniq partijq lstatymo 14 straipsn! ir seimo rinkimq istatymo 43

straiprni politines partijos turi teisg sudaryti politiniq partijq koalicijas, s4iungas. seimo rinkimq

istatymo 43 straipsnio t dalyje nusiatyta, kad iki rinkimq likus ne marZiau kaip 35 dienoms kelios

partijos gali sujungti savo kandidatq s4rasus. Tam jos privalo Vyriausiajai rinkimq komisijai pateikti

p*"iSti.a del kandidatq s4rasq sujungimo, nurodydamos koalicijos pavadinim4- Taip pat

pateikiamas junglinis s4ra3as, kuriame kandidatai sura5yti iS nauj ai sudarl4os eiles, ir dokumentas,

patvirtinantis, kad yra sumoketas rinkimq uzstatas sujungti kandidatq sqrasus. Jungtiniame sqrase gali

tuti tik ur111.nyr, irasyti jungiamuose sqraSuose. Koalicijos pavadinime turi buti Zodis ,,koalicija" ir
jame negali b-Uti nuorodq i partrjq, nesudarandiq Sios koalicijos, pavadinimus. Jungtinis sqrasas

iaiko.as=ui"n, sqrasu. Ta pati partija negali dalyvauti daugiau kaip vienoje koalicijoje.

22. IS pia5ymo turinio matlti, kad Lietuvos liaudies partija nera viena i3 1 1_ parttjq, kurios

dalyvavo pasira5ani Memorandum4, taip pat Lietuvos liaudies partija nera pateikusi atsakor'ui

pareiSki-o pagat Seimo rinkimq istatymo 43 straipsnio nxostatas, todel darytina isvada, kad Praiymo

aalis, s,rsijusi su 11 partijq pripaZinimu koalicija ir jos iregistravimu 2020 metq Seimo rinkimuose,

atsakovui pateikta netinkamo 
-subjekto 

ir atsakovas neturi jokio teisinio pagrindo nagrineti tokio

pobudZio prasymo (istatymq leidejas nesuteikia atsakovui igaliojimq savo iniciatyva ar pagal kitq

partijq, kurios n.dati ruuja koaiiclos sudaryme, pripaZinti partijas sudadusiomis koalicijfl.

itsai<ovas bylo1e nepaieike irodymq, kad nagrinejo minet4 parei5k€jo Pra5ymo dali, tadiau akivaizdu,
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kad atsakovas ir negali nagrindti Sios Pra5ymo dalies, taip pat ir negali buti ipareigotas atlikti

pareiskejo Prasyme nurodl'tus veiksmus, todel pareiskejo skunde suformuluotas reikalavimas

ipareigoti atsakov4 atlikti tokius veiksmus negali biiti tenkinamas.

23. Apibendrindama nustabtas Sios bylos faktines ir teisines aplinkybes, teisejq kolegija

konstatuoja, kad del skunde nurodltq aplinkybiq (skundo pagrindas) nera faktinio ir teisinio pagrindo

tenkinti skundo reikalavimus, todel skundas atrnetamas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo 88 straipsnio

1 punktu ir 126 shaipsnio 1 dalimi, teisejq kolegija

nusprendZia:

PareiSkejo Lietuvos liaudies partijos skund4 atmesti.

Sorendimas neskundZiamas.

Teisejai Artoras Drigotas

Dalia ViSinskiene

Virginija Volskiene

,/

?-
/?x4tt2l; ?r<


