
      
PATVIRTINTA 
Vyriausiosios rinkimų komisijos  
2010 m. rugs÷jo 22 d. sprendimu Nr. Sp-74 

 
 

politin÷s partijos pavadinimas ir kodas/fizinio asmens (pretendento, save išk÷lusio kandidato, referendumo iniciatyvin÷s grup÷s koordinatoriaus/ 
referendumo oponentų atstovo) vardas ir pavard÷ 

 
politin÷s partijos buvein÷s/fizinio asmens adresas 

Politin÷ partija/pretendentas/save išk÷lęs kandidatas/referendumo iniciatoriai/referendumo oponentai 
palikti reikalingą, nereikalingus išbraukti 

 
Vyriausiajai rinkimų komisijai 

 
PRAŠYMAS 

DöL ĮREGISTRAVIMO SAVARANKIŠKU POLITIN öS KAMPANIJOS DALYVIU 
 

20    -      - 
_______________________________ 

dokumento sudarymo vieta 
 

Prašau įregistruoti ____________________________________________________________________________   
     partijos, referendumo iniciatyvin÷s grup÷s/ referendumo oponentų pavadinimas/pretendento, save išk÷lusio kandidato 

vardas ir pavard÷,  
 

savarankišku __________________________________________________________________________________  
rinkimų, referendumo pavadinimas 

politin÷s kampanijos dalyviu. 
 
Pranešu savo duomenis pasiteirauti: ________________________________________________________________  , 

tel., el. p. adresas 
iždininko duomenis: ___________________________  _________________________________________,  

           vardas ir pavard÷   tel., el. p. adresas 
kurie bus skelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos internetiniame puslapyje. 
 
   PRIDEDAMA: 

1. Sutarties su iždininku nuorašas  
2. Iždininko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas  
3. Dokumentas, kad yra atidaryta sąskaita, kuri bus naudojama kaip politin÷s kampanijos sąskaita  
4. Pažyma, kad l÷šų šioje sąskaitoje n÷ra  
5. Politin÷s kampanijos dalyvio patikrinimo sutarties su audito įmone nuorašas  
6. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (teikia tik fizinis asmuo: pretendentas, save išk÷lęs kandidatas, 
referendumo iniciatyvin÷s grup÷s koordinatorius/referendumo oponentų atstovas) 

 

7. Atstovaujamųjų politin÷s kampanijos dalyvių sąrašas (teikia tik politin÷ partija)  
 
Patvirtinu, kad iždininkas atitinka Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrol÷s įstatymo 
pakeitimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalies reikalavimus.    
  
Patvirtinu, kad iki politin ÷s kampanijos pradžios išlaidų, pripažintinų politin ÷s kampanijos išlaidomis, ____________ 
                 tur÷jau 
______________________________________ ,  o visi tur÷tas išlaidas pagrindžiantys dokumentai bus perduoti 
(tur÷jo)/netur÷jau (netur÷jo) 
 
iždininkui, įregistravus savarankišku politin÷s kampanijos dalyviu. 
 
Patvirtinu, jog žinau, kad priimti aukas ir įgyti turtini ų prievolių d÷l išlaidų politinei kampanijai galiu (politin ÷ 
partija gali) tik nuo įregistravimo savarankišku politin÷s kampanijos dalyviu ir paskelbimo Vyriausiosios rinkimų 
komisijos tinklalapyje dienos.  
 
Patvirtinu, kad visi šiame prašyme pateikti duomenys yra teisingi. 
 
 
Prašymą teikiančio asmens pareigos           (Parašas)              (Vardas ir pavard÷) 
(Politin÷s partijos pirmininkas, pretendentas, 
 save išk÷lęs kandidatas, referendumo iniciatyvin÷s  
grup÷s koordinatorius/referendumo oponentų atstovas)  


