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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA

IŠVADA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS

KOMITETO PIRMININKO LAURYNO KASČIŪNO 
PASISAKYMŲ

2022-03-16          Nr. 101-I-5
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir  procedūrų komisija  (toliau  – Komisija): Aušrinė

Norkienė, Andrius Bagdonas, Guoda Burokienė, Irena Haase, Antanas Matulas, Kazys Starkevičius,

Dovilė  Šakalienė,  Stasys  Šedbaras,  Rita  Tamašunienė,  gavusi  Žmogaus  teisių  organizacijų

koalicijos  prašymą  įvertinti  Nacionalinio  saugumo  ir  gynybos  komiteto  (toliau  –  Komitetas)

pirmininko  Lauryno Kasčiūno viešus  pasisakymus apie  migrantų,  siekiančių  pateikti  į  Lietuvos

teritoriją, elgesį su vaikais bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto (toliau – Seimo

statutas) 78 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata, teikia šią išvadą.

Etikos ir procedūrų komisija nustatė:

Žmogaus teisių organizacijų koalicija (toliau – ŽTOK), kurią sudaro Diversity Development

Group, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Lietuvos žmogaus teisių centras, Lygių galimybių

plėtros centras, Nacionalinė LGBT* teisių asociacija LGL, Psichikos sveikatos perspektyvos, Romų

visuomenės  centras,  Tolerantiško  jaunimo  asociacija  ir   Žmogaus  teisių  stebėjimo  institutas,

kreipėsi į Komisiją dėl Komiteto pirmininko L. Kasčiūno pasisakymų įvertinimo. Buvo nurodyta,

kad kreipimąsi  taip pat remia VšĮ „Vaiko labui“,  VšĮ „Savanoriai  vaikams“ ir Lietuvos moterų

lobistinė organizacija, kurią sudaro 40 organizacijų.

Pareiškėjų  požiūriu,  Komiteto  pirmininko  L.  Kasčiūno  pasisakymas  dehumanizuoja

asmenis,  kurie  atvyko  ar  bando  atvykti  į  Lietuvą  nereguliarios  migracijos  būdu,  menkina  jų

žmogiškąjį  orumą bei formuoja požiūrį,  kad šių asmenų kultūros (daugiausia – musulmoniškos)

nesaugo, negerbia vaikų bei vaikystės, nepuoselėja motinystės ir tėvystės.

Pareiškėjai atkreipė dėmesį į tai, kad visuomenės informavimo priemonėse pasirodę atvejai,

kai prie Baltarusijos sienos esantys nepilnamečiai buvo panaudoti propagandiniams tikslams, negali
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būti laikomi pagrindu apibendrinti ir dehumanizuoti nereguliarią migraciją pasirinkusius asmenis

bei jų kultūrines tradicijas. 

Pareiškėjų  nuomone,  toks  Seimo  nario  L.  Kasčiūno  pasisakymas  yra  ne  tik  neetiškas,

prieštaraujantis  Valstybės  politikų  elgesio  kodeksui,  tačiau  taip  pat  menkina  Konstitucijoje

įtvirtintas vertybes – nediskriminimavimo, lygiateisiškumo ir pagarbos žmogaus orumui principus.

Be to,  pamina Jungtinių Tautų Vaiko teisių  konvencijos  nuostatas,  pagal kurias būtina gerbti  ir

garantuoti visas Konvencijoje numatytas teises kiekvienam vaikui, priklausančiam jos jurisdikcijai,

be  jokios  diskriminacijos,  nepriklausomai  nuo  vaiko,  jo  tėvų  arba  teisėtų  globėjų  rasės,  odos

spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautybės, etninės ar socialinės kilmės,

turto, sveikatos, luomo ar kokių nors kitų aplinkybių.

2021 m.  gruodžio  29  d.  televizijos  TV3 „Žinių“  „Dienos  komentare“  buvo  transliuotas

reportažas, kuriame Komiteto pirmininkas L. Kasčiūnas atsakė į klausimus apie Europos sienų ir

pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) pateiktų rekomendacijų dėl migrantų, bandančių patekti į

Lietuvos teritoriją, įgyvendinimą.

Atsakydamas  į  žurnalisto  klausimą  dėl „Frontex“  biuro  rekomendacijos  įsileisti

nepilnamečius vaikus į Lietuvą ir leisti visiems, kurie bando patekti į Lietuvos teritoriją, pateikti

prieglobsčio prašymą pasienio užkardose, L. Kasčiūnas kalbėjo: „Dėl vaikų situacija irgi yra tokia.

Turėkime galvoje, kad toje kultūroje, iš kur atvyksta tie žmonės, tai vaikų vertė nėra jokiu būdu

kokia nors didelė. Ir jie jais prisidengia, jais manipuliuoja ir dažnai šitoje vietoj pataiko ant mūsų

tokių jautrumų. Tai irgi čia reikia atsargiai, kad po to nebūtų taikoma šeimų susijungimo teisė, tuo

nebūtų manipuliuojama. <...> Taip, kad į viską reikia žiūrėti ramiai, oriai.“ 

Minėtas interviu su L. Kasčiūnu  2021 m. gruodžio 29 d.  buvo publikuotas ir interneto

portale TV3.lt: „Laurynas Kasčiūnas apie nepilnamečių įsileidimą į šalį: vaikai jų kultūroje neturi

didelės vertės“ (https://www.tv3.lt/naujiena/video/laurynas-kasciunas-apie-nepilnameciu-isileidima-

i-sali-vaikai-ju-kulturoje-neturi-dideles-vertes-n1131483).

Seimo narys L. Kasčiūnas Komisijai  pateiktame paaiškinime nurodė: „Minėtoje televizijos

laidoje, komentuodamas Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros „Frontex“ Fundamentalių

teisių biuro pateiktas rekomendacijas Lietuvai dėl taikomos neteisėtų migrantų apgręžimo politikos,

tarp kurių – įsileisti  visas  neteisėtai  valstybės  sieną  kirtusias  migrantų  šeimas,  keliaujančias  su

nepilnamečiais  vaikais,  ir  kurių Lietuva tikrai  nevykdys, akcentavau,  kad „toje  kultūroje,  iš kur

atvyksta tie žmonės, tai vaikų vertė jokiu būdu nėra kokia nors didelė. Ir jie jais prisidengia, jie jais

manipuliuoja ir dažnai šitoje vietoj pataiko ant mūsų tokių jautrumų. Tai irgi čia reikia atsargiai,

kad po to nebūtų taikoma šeimų susijungimo teisė“. Šiuo teiginiu pirmiausia pabrėžiau neteisėtų

https://www.tv3.lt/naujiena/video/laurynas-kasciunas-apie-nepilnameciu-isileidima-i-sali-vaikai-ju-kulturoje-neturi-dideles-vertes-n1131483
https://www.tv3.lt/naujiena/video/laurynas-kasciunas-apie-nepilnameciu-isileidima-i-sali-vaikai-ju-kulturoje-neturi-dideles-vertes-n1131483
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migrantų bandymus pasinaudoti vaikais, siekiant atitikti tam tikrus pažeidžiamumo kriterijus ir taip

patekti į Lietuvos teritoriją, kadangi taikoma selektyvi politika – t. y. dėl humanitarinių priežasčių

migrantai, tarp kurių būna ir šeimų su mažais vaikais, į šalį yra įleidžiami.

Būtent tokia taktika buvo aiškiai matoma 2021 m. lapkričio pradžioje Lenkijos pasienyje su

Baltarusija,  prie  Kužnicos-Bruzgių  punkto,  kur  Aliaksandro  Lukašenkos  režimui  nukreipus

nelegalių migrantų, daugiausia iš Artimųjų Rytų ir Afrikos, antplūdį, pastarieji  bandė agresyviai

prasiveržti į Europos Sąjungos (toliau – ES) teritoriją. Yra pakankamai filmuotos vaizdo medžiagos,

rodančios,  kaip  vaikus  jų  tėvai,  bandantys  nelegaliai  veržtis  per  sieną  ir  kartais  labai  įžūliai,

brutaliai puolantys pasieniečius, siuntė pirmus per sieną link ją saugančių Lenkijos pajėgų kolonos,

kaip vaikai tėvų buvo vedami pavojingu klimatu per Baltarusijos miškus.1 2 Taip pat kituose video

įrašuose  matyti,  kaip  vaikai  buvo  „ruošiami“  interviu  Baltarusijos  valstybinei  propagandai,  jų

tėvams  pučiant  į  akis  cigarečių  dūmus,  taip  norint  sukelti  jiems  ašaras  ir  fiktyviai  apkaltinti

Lenkijos  pasieniečius  neva  prieš  vaikus  naudojant  ašarines  dujas.3 Logiškai  vertinant,  joks

rūpestingas tėvas savo vaikui neleistų ir neturi teisės leisti atsidurti tokiose situacijose.

Tokius vaizdo įrašus su migrantų vaikais propagandiniais tikslais panaudoja ne tik Baltarusija,

bet ir  Rusija,  siekdama diskredituoti  beprecedenčio  masto hibridinę  ataką ir  jos dalį  – dirbtinai

sukurtą humanitarinę krizę prie išorinės ES sienos patyrusią Lenkiją. <...>

Kaip  jau  yra  žinoma,  absoliuti  dauguma  tėvų  nėra  jokie  karo  pabėgėliai,  o  ekonominiai

migrantai, ieškantys geresnio gyvenimo ir galimybių patekti į Vakarų Europos šalis – daugiausia

Vokietiją, kur gali naudotis jos gera socialine sistema. Tai įrodo jų pačių liudijimai.4 Todėl toks

elgesys  su  vaikais,  netgi  keliant  pavojų  jų  sveikatai,  naudojimasis  jais  apeliuojant  į  žmonių

emocijas,  atjautą  su  siekiu  pasilengvinti  sau  padėtį,  vėliau,  pavyzdžiui,  kreipiantis  dėl  šeimų

susijungimo,  niekaip  negali  būti  pateisinamas.  Nors  musulmonų  kultūroje  pamatinė  nuostata,

kylanti iš Korano, yra ta, kad vaikai visuomet besąlygiškai turi paklusti savo tėvų valiai,5 akivaizdu,

kad yra susiformavusi bloga praktika, kada tėvai tuo piktnaudžiauja manipuliuodami savo vaikais.

1 The Military Watch, „Thousands of migrants from the Middle East heading thru Belarus towards Polish border“, 
<https://www.youtube.com/watch?v=baFNhgmx0A4> [Žiūrėta 2022-01-19], „Belarusian regime using migrant child as
weapon, to throw rocks at Polish servicemen at Kuźnica“, <https://www.youtube.com/watch?v=O0Sx1zukblo> [Žiūrėta
2022-01-19], „Belarusian servicemen preventing immigrants to enter legal border checkpoint in Poland“, 
<https://www.youtube.com/watch?v=nqn6iw20U3g> [Žiūrėta 2022-01-19].
2 GB News, Migrant crisis in Poland: Colin Brazier reports as violence flares on the border, 
<https://www.youtube.com/watch?v=2jp4A6LwjoU> [Žiūrėta 2022-01-19].
3 The Military Watch, Migrants are using cigarette smoke to make a boy cry. Belarusian TV will make good use of this 
video, <https://www.youtube.com/watch?v=KxpaNL5JsTU> [Žiūrėta 2022-01-19], Migrants are using cigarette smoke 
to make a baby cry at Kuźnica border crossing, <https://www.youtube.com/watch?v=cfOVjmfBCsg> [Žiūrėta 2022-01-
19].
4 Eglė Gatelytė, „“. Delfi, 2021 m. rugsėjo 1 d. <https://www.delfi.lt/news/daily/world/per-lietuva-atvyke-migrantai-
jau-filmuojasi-vokietijoje.d?id=88083777> [Žiūrėta 2022-01-19].
5 Tarptautinė Migracijos Organizacija, Tarpkultūrinio pažinimo vadovas dirbantiems su trečiųjų šalių piliečių šeimomis.
Projektas „Pagalba vaikui ir jo šeimai: specialistų tarpkultūrinės kompetencijos didinimas“, 2013, p. 31, 
<http://www.iom.lt/images/publikacijos/failai/1427794779_3TMOTarpkult%C5%ABrinio%20pa%C5%BEinimo
%20vadovas%20dirbantiems%20su%20tre%C4%8Di%C5%B3j%C5%B3%20%C5%A1ali%C5%B3%20pilie
%C4%8Di%C5%B3%20%C5%A1eimomis.pdf> [Žiūrėta 2022-01-19].

http://www.iom.lt/images/publikacijos/failai/1427794779_3TMOTarpkult%C5%ABrinio%20pa%C5%BEinimo%20vadovas%20dirbantiems%20su%20tre%C4%8Di%C5%B3j%C5%B3%20%C5%A1ali%C5%B3%20pilie%C4%8Di%C5%B3%20%C5%A1eimomis.pdf
http://www.iom.lt/images/publikacijos/failai/1427794779_3TMOTarpkult%C5%ABrinio%20pa%C5%BEinimo%20vadovas%20dirbantiems%20su%20tre%C4%8Di%C5%B3j%C5%B3%20%C5%A1ali%C5%B3%20pilie%C4%8Di%C5%B3%20%C5%A1eimomis.pdf
http://www.iom.lt/images/publikacijos/failai/1427794779_3TMOTarpkult%C5%ABrinio%20pa%C5%BEinimo%20vadovas%20dirbantiems%20su%20tre%C4%8Di%C5%B3j%C5%B3%20%C5%A1ali%C5%B3%20pilie%C4%8Di%C5%B3%20%C5%A1eimomis.pdf
https://www.delfi.lt/news/daily/world/per-lietuva-atvyke-migrantai-jau-filmuojasi-vokietijoje.d?id=88083777
https://www.delfi.lt/news/daily/world/per-lietuva-atvyke-migrantai-jau-filmuojasi-vokietijoje.d?id=88083777
https://www.youtube.com/watch?v=cfOVjmfBCsg
https://www.youtube.com/watch?v=KxpaNL5JsTU
https://www.youtube.com/watch?v=2jp4A6LwjoU
https://www.youtube.com/watch?v=nqn6iw20U3g
https://www.youtube.com/watch?v=O0Sx1zukblo
https://www.youtube.com/watch?v=baFNhgmx0A4
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Ir tai pastebima ne tik šios Baltarusijos režimo dirbtinai sukeltos neteisėtos migracijos krizės, bet ir

kur kas platesniame kontekste.

Panašūs  veiksmai  su  vaikais  ir  moterimis  yra  įprasti  asimetrinių  konfliktų  Artimuosiuose

Rytuose metu. <...>

Lygiai  taip  pat  palestiniečių  teroristinė  organizacija  „Hamas“  naudojo  moteris,  vaikus  ir

pagyvenusius žmones kaip „gyvuosius skydus“ Gazos ir Izraelio konflikto metu 2008–2009 ir 2014

m.6 <...>

Lyginant  tai,  kaip  su  vaikais  elgiasi  migrantai  prie  išorinės  ES  sienos  su  Baltarusija,  ir

islamistų  veiksmus  naudojantis  vaikais  Izraelio-Palestinos  konflikto  metu,  galima  pastebėti

akivaizdžių panašumų. Tai yra vaikų išnaudojimas emociniam šantažui, siekiant savų tikslų. Kartu

tai  rodo  susiformavusį  atitinkamą  požiūrį  į  vaikus  bent  jau  dalyje  musulmoniškosios  kultūros.

Kitaip tariant, vaikų vertė laikoma mažesne nei kitų visuomenės narių, ypatingai suaugusių vyrų.

Bet  taip  neturi  būti.  Tuo  tarpu  vakarų  kultūroje  toks  elgesys  su  vaikais,  net  ir  sudėtingose

situacijose, būtų sunkiai įsivaizduojamas ir pateisinamas. Čia vaikai laikomi lygiaverčiais visiems

visuomenės nariams, jie dėl savo silpnumo netgi labiau saugomi ir branginami.

Todėl savo komentare būtent apie tai ir kalbėjau, be užuolankų, turėdamas omeny minėtus

naudojimosi  vaikais atvejus.  Tai nėra joks musulmonų kultūros,  migrantų šeimų menkinimas,  o

tiesiog faktų, kas realiai vyksta ir ką tai rodo, įvardijimas.“

Konstitucijos 25 straipsnio 1 dalyje skelbiama, kad žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus

ir  juos  laisvai  reikšti.  To paties  straipsnio  4 dalyje  skelbiama,  kad laisvė  reikšti  įsitikinimus  ir

skleisti  informaciją  nesuderinama  su  nusikalstamais  veiksmais  –  tautinės,  rasinės,  religinės  ar

socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. 

Seimo statuto  22 straipsnio 2 dalyje nustatyta,  kad  Seimo narys už balsavimus ar kalbas

Seime,  t.y.  Seimo,  Seimo komitetų,  komisijų  ir  frakcijų  posėdžiuose negali  būti  persekiojamas,

tačiau už asmens įžeidimą ar šmeižtą jis gali būti traukiamas atsakomybėn bendra tvarka.

Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje konstatuota,  jog iš Seimo nario priesaikos, Seimo

nario  konstitucinio  statuso  kyla  reikalavimas,  kad  Seimo  narys,  be  kita  ko,  elgtųsi  sąžiningai,

vengtų  elgesio,  žeminančio  Seimo  –  Tautos  atstovybės  reputaciją  ir  autoritetą  (Konstitucinio

Teismo 2010 m. spalio 27 d. išvada).

Lietuvos  Aukščiausiojo Teismo  praktikoje  pažymėta,  kad  „nuomonė  turi  būti  reiškiama

sąžiningai ir etiškai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškraipant faktų ir duomenų; pagrįsta ir objektyvi

kritika ginama, jei ji išreiškiama tinkamai – neįžeidžiant asmens, nesiekiant jo žeminti ir menkinti,

6 Israel Ministry of Foreign Affairs, „Hamas exploitation of civilians as human shields: Photographic evidence“, 2008 
m. kovo 6 d., <https://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/terrorism/pages/hamas%20exploitation%20of%20civilians
%20as%20human%20shields%20-%20photographic%20evidence.aspx> [Žiūrėta 2022-01-20].

https://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/terrorism/pages/hamas%20exploitation%20of%20civilians%20as%20human%20shields%20-%20photographic%20evidence.aspx
https://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/terrorism/pages/hamas%20exploitation%20of%20civilians%20as%20human%20shields%20-%20photographic%20evidence.aspx
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o  turint  pozityvų  tikslą  –  išryškinti  asmens  ar  jo  veiklos  trūkumus  ir  siekiant  juos  pašalinti.

Subjektyvūs  samprotavimai  pripažintini  žeminančiais  garbę  ir  orumą  (įžeidžiančiais),  kai  jie

nesąžiningi, neturintys objektyvaus faktinio pagrindo, suponuoja neigiamas visuomenės nuostatas

dėl asmens, apie kurį reiškiama nuomonė (Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų

kolegijos 2014 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-30/2014)

Valstybės  politikų  elgesio  kodekse  įtvirtinti  elgesio  principai,  kuriais  politikai  privalo

vadovautis viešajame gyvenime: 1) pagarbos žmogui ir valstybei principas, įpareigojantis politikus

laikytis  žmogaus  teisių  ir  jas  užtikrinti,  vadovautis  Lietuvos  Respublikos  Konstitucija  ir  teise,

didinti pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis; 2)  teisingumo principas,  įpareigojantis politikus

vienodai tarnauti visiems žmonėms nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės

padėties,  išsilavinimo,  religinių  įsitikinimų,  politinių  pažiūrų,  amžiaus  ar  kitų  skirtumų; 3)

sąžiningumo principas, įpareigojantis politikus pareigas eiti sąžiningai ir laikytis aukščiausių elgesio

standartų,  vengti  situacijų,  galinčių  paveikti  sprendimų,  kurie  sukeltų  visuomenėje  abejonę,

priėmimą; 4) skaidrumo  ir  viešumo principas,  įpareigojantis  politikus  nekelti  abejonių  dėl

sąžiningumo priimant sprendimus, taip pat pateikti visuomenei savo elgesio ir sprendimų motyvus,

visada laikytis atvirumo ir viešumo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ribojančius informacijos

atskleidimą,  deklaruoti  savo privačius  interesus;  5) padorumo principas,  įpareigojantis  politikus

elgtis  deramai  pagal  einamas  pareigas,  vengti  situacijų,  kai  politiko  elgesys  kenktų  institucijos,

kurioje  jis  eina  pareigas,  reputacijai  ir  autoritetui;  6)  pavyzdingumo principas,  įpareigojantis

politikus  deramai elgtis  visuomenėje,  laikytis  visuotinai  pripažįstamų dorovės,  moralės  ir  etikos

normų; 7) nesavanaudiškumo principas,  įpareigojantis  politikus tarnauti  valstybei  ir  visuomenės

interesams, vengti tariamų ar tikrų viešųjų ir privačių interesų konfliktų, jiems iškilus, imtis visų

reikiamų priemonių, kad jie būtų išspręsti greitai ir atitiktų visuomenės interesus, nenaudoti savo

pareigų  ar  padėties  siekiant  daryti  įtaką  kito  asmens  sprendimui,  kuris  galėtų  būtų  naudingas

politikui  ar  jo  artimam  asmeniui;  8)  nešališkumo  principas,  įpareigojantis  politikus neturėti

sutartinių  ar  kitų  santykių,  kurie  galėtų  kliudyti  atlikti  valstybės  politiko  pareigas  ir  varžytų  jo

apsisprendimo laisvę priimant sprendimus, taip pat būti objektyviam priimant sprendimus ir vengti

išankstinio nusistatymo; 9)  atsakomybės  principas, įpareigojantis politikus atsakyti už savo elgesį

viešajame gyvenime, priimamus sprendimus ir atsiskaityti už juos visuomenei (Valstybės politikų

elgesio kodekso 4 straipsnio 1-9 punktai).

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija savo sprendimuose yra ne kartą pabrėžusi, kad Seimo

nariams yra taikomi  aukštesni  veiklos  skaidrumo ir  atsakomybės standartai  nei  paprastiems

valstybės pareigūnams ar tarnautojams. Visuomenė turi pagrįstų ir teisėtų lūkesčių, kad Seimo

nariai veikia laikydamiesi aukštesnių moralės ir tarnybinės etikos principų.
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Etikos ir procedūrų komisija konstatuoja:

1. Komiteto pirmininkas L. Kasčiūnas, teigdamas, kad „<...> kultūroje, iš kurios atvyksta

tie  žmonės,  vaikų  vertė  jokiu  būdu  nėra  didelė.  Jie  jais  prisidengia  ir  manipuliuoja  <...>“

apibendrintai vertino Artimųjų Rytų šalių gyventojų požiūrį į vaikus ir elgesį su jais.

2. Komiteto pirmininkas L. Kasčiūnas, kalbėdamas apie migrantų elgesį su vaikais, rėmėsi

2021 m. lapkričio mėn. Lenkijos Respublikos pasienyje su Baltarusijos Respublika filmuota vaizdo

medžiaga, taip pat turima informacija apie 2000–2005 metais, 2008–2009 metais ir 2014 metais

Artimuosiuose Rytuose vykusius karinius konfliktus.

3.  Komiteto  pirmininkas  L.  Kasčiūnas  dėl  einamų  pareigų  turi  didesnį  autoritetą

visuomenėje nei eilinis Seimo narys, todėl jo vieši pasisakymai apie mažą migrantų vaikų vertę jų

šalies  kultūroje  galėjo  turėti  įtakos  formuojant  Lietuvos  gyventojų  negatyvų požiūrį  į  migrantų

šeimas ir jų kultūrines tradicijas.

Etikos ir procedūrų komisija nusprendė:

1.  Nacionalinio  saugumo  ir  gynybos  komiteto  pirmininkas  Laurynas  Kasčiūnas,

pasisakydamas  apie  migrantų  požiūrį  į  vaikus,  Valstybės  politikų  elgesio  kodekso  nuostatų

nepažeidė.

2. Rekomenduoti  Nacionalinio  saugumo  ir  gynybos  komiteto  pirmininkui  Laurynui

Kasčiūnui  vengti  viešų  pasisakymų,  kurie  visuomenėje  gali  būti  suprantami  kaip  dviprasmiški,

menkinantys migrantus ar galintys paskatinti neigiamą visuomenės požiūrį jų atžvilgiu. 

Pritarta bendru sutarimu.

Pagal Valstybės politikų elgesio kodekso 10 straipsnio nuostatą Komisijos sprendimas gali

būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per

vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo valstybės politikui, dėl kurios yra priimtas

sprendimas, dienos. 

Komisijos pirmininkė                                                                                           Aušrinė Norkienė
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