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7 Tikrinamų deklaracijų atranka

Deklaracijos atrinktos iš visų pateiktų deklaracijų, kuriose yra nurodyta dalyvio vardu skleista politinė reklama:

7.1 naudojant LitVote priemonę „Duomenų lyginimas“
atrinktos 5 viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų
deklaracijos, kuriose nurodyta didžiausia apie dalyvį
paskleistos reklamos kaina;

1. Vilkaviškio krašto laikraštis "Santaka", įrašų sk.: 16, suma be PVM:   12 355,52 Lt,
suma su PVM:   14 950,20 Lt.

7.2 naudojant LitVote priemonę „Duomenų lyginimas“
atrinktos visos deklaracijos (visi jų įrašai), kuriose nurodytos
politinės reklamos dalyvis nedeklaravo politinės reklamos
ataskaitoje (dalyvio duomenų skiltyje nurodyta „Nėra
duomenų“), ir atrinktos ne mažiau kaip 5 deklaracijos,
kuriose yra didžiausias skirtumas tarp dalyvio ir rengėjo ar

2. Dienraštis „Lietuvos žinios“, įrašų sk.: 5, suma be PVM:   20 170,34 Lt, suma su
PVM:   24 406,12 Lt.

Auditoriaus ataskaitos
dėl pastebėtų faktų
priedas

PASTEBĖTI FAKTAI

2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvio Lietuvos socialdemokratų partijos Vilkaviškio rinkimų apygardoje Nr. 68  kandidatas
ALGIRDAS BUTKEVIČIUS (S) Patikrinimo metu buvo atliktos procedūros, nurodytos Techninėje užduotyje ir 1 lentelėje teikiami šie pastebėti faktai dėl
neatitikimų (pažeidimų) (jei į pateiktus klausimus atsakyti buvo negalima, nurodytos priežastys):

Atliktos procedūros Žyma LitVote Pastebėti faktai apie neatitikimus (pažeidimus)
Reikalaujamos suvestinės

1 lentelė. Pastebėti faktai apie neatitikimus (pažeidimus)

I. PRADINIS TIKRINIMAS (Atlikta. Nėra pastebėjimų)

II. DOKUMENTŲ TIKRINIMAS

III. NEATITIKIMŲ TIKRINIMAS (Atlikta. Nėra pastebėjimų arba procedūros netaikytinos)

IV. POLITINĖS REKLAMOS ATASKAITOS TIKRINIMAS



2013-01-28 10:02:41

443

2

skleidėjo nurodytos politinės reklamos kainos;

7.3 jeigu pagal Techninės užduoties 19.1 ir 19.2 punktus
tikrinamose deklaracijose nurodyta dalyvio interesais
paskleistos politinės reklamos kaina sudaro mažiau kaip 70
procentų visos deklaracijose nurodytos dalyvio interesais
paskleistos politinės reklamos kainos, papildomai LitVote
programoje atrenkama tiek deklaracijų, kad būtų patikrinama
ne mažiau kaip 70 procentų visos deklaracijose nurodytos
dalyvio interesais paskleistos politinės reklamos kainos.
8 Atrinktų įrašų tikrinimas

Deklaracijų įrašai, atrinkti
pagal Techninės užduoties 19 punkte pateiktus kriterijus, lyginti su dalyvio politinės reklamos ataskaitos įrašais.
Peržiūros metu nustatyta:

8.3 Ne dalyvio užsakyta politinė reklama

Deklaracijose yra nurodyta politinė reklama, kurios dalyvis nenurodė
politinės reklamos ataskaitoje. Žiniaraštyje nėra nurodytų išlaidų
viešosios informacijos rengėjui ar skleidėjui arba deklaracijose
nurodytam reklamos užsakovui. Detalus sąrašas pateiktas Nedeklaruotos
politinės reklamos suvestinėje.

 Nustačius, kad deklaracijoje buvo nurodyta, kad politinę
reklamą užsakė ne pats dalyvis ar jo atstovas, patikrinta, ar
dalyvio žiniaraštyje yra nurodytos išlaidos tokios politinės
reklamos užsakovui.

Yra pastebėjimų

2 lentelė. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos duomenys

Eil.
Nr.

Politinės kampanijos finansavimo
ataskaitoje nurodyta

Patikrinimo metu nustatyta Pastaba

1 18 155,23 Lt AtitinkaLėšos iš finansavimo šaltinių 18 155,23 Lt

2 18 126,63 Lt AtitinkaIšlaidos 18 126,63 Lt

3 0,00 Lt AtitinkaIš jų skolos įsipareigojimai 0,00 Lt
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