
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 

informacija apie 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinių patikrinimą 
 

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės 

įstatymo 20 straipsnio 5 dalis numato, kad politinės partijos kiekvienais metais, ne vėliau 

kaip iki kovo 15 dienos, VRK pateikia patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės 

partijos finansinių ataskaitų rinkinį ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitą 

bei auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, jeigu ji privaloma. Finansinių ataskaitų rinkinį 

sudaro šios finansinės ataskaitos: 

1) balansas; 

2) veiklos rezultatų ataskaita; 

3) aiškinamasis raštas. 

Politinė partija, per kalendorinius metus gavusi didesnę kaip 200 VMDU dydžio 

pajamų sumą (tai yra 424 000 litų 2011 metais), privalo su audito įmone sudaryti politinės 

partijos patikrinimo sutartį. Auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų pateikiama Vyriausiajai 

rinkimų komisijai kartu su politinės partijos finansinių ataskaitų rinkiniu (24 straipsnio 1 

dalis). Auditorius turi atlikti politinės partijos patikrinimą vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos teisės aktais pagal VRK patvirtintą techninę užduotį, nustatančią auditoriaus 

atliekamo darbo mastą.  

2012 metais VRK gavo 30 politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių už 2011 

metus. Pagal reikalavimus 10 politinių partijų kartu su finansinių ataskaitų rinkiniais turėjo 

pateikti ir pateikė Auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų.  

Pavėluotai finansinių ataskaitų rinkinius pateikė 4 partijos: Lietuvos centro partija 

(2012-03-20), Pilietinės demokratijos partija (2012-08-07), Respublikonų partija (2012-05-

21), Tautinė partija ,,Lietuvos kelias“ (2012-07-10). 

VRK patikrino iki 2012-07-15 pateiktus 19 politinių partijų finansinių ataskaitų 

rinkinius, kitus su jais pateiktus dokumentus ir parengė pažymas apie atliktus patikrinimus. 

Visos pažymos buvo svarstytos VRK posėdžiuose ir joms pritarta VRK sprendimais.   

Dėl politinių partijų apskaitos vestos nesilaikant Kasos organizavimo ir kasos 

operacijų atlikimo taisyklių ir suteiktos paskolos fiziniam asmeniui buvo nuspręsta kreiptis į 

VMI prie FM dėl Lietuvos laisvės sąjungos (dabar Kovotojų už Lietuvą sąjunga), Lietuvos 

rusų sąjungos, Respublikonų partijos ir Tautos pažangos partijos. VMI prie FM informavo, 

jog atlikus politinių partijų operatyvų patikrinimą nustatyti pažeidimai vykdant 3 politinių 

partijų apskaitą: 



1) Lietuvos rusų sąjungoje ir Respublikonų partijoje neužtikrintas tinkamas grynųjų 

pinigų apskaitos tvarkymas; 

2) Tautos pažangos partija suteikė paskolą fiziniam asmeniu, suteikta paskola 

nedeklaruota. 

VMI prie FM pareigūnai atsakingiems asmenims surašė administracinių teisės 

pažeidimų protokolus.  

Pilietinės demokratijos partija (dabar Tautos vienybės sąjunga) rinkinį pateikė 

ypatingai vėlai (beveik po 5 mėnesių, 2012-08-07), įsibėgėjus Seimo rinkimų politinei 

kampanijai. Finansinių ataskaitų rinkinys nepatikrintas. Šiuo metu, pasikeitus rinkimų 

įstatymams,  nepateikus praėjusių kalendorinių metų finansinių ataskaitų rinkinio nustatomas 

dvigubas rinkimų užstatas.  

Pateikti finansinių ataskaitų rinkiniai, auditorių ataskaitos dėl pastebėtų faktų ir VRK 

sprendimai apie atliktus patikrinimus skelbiami VRK svetainėje adresu: 

http://www.vrk.lt/lt/pirmas-puslapis/far/2011-metu-far.html. 

 


