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I.  Savarankiško politinė s kampanijos dalyvio duomenys:
 

Lietuvos žmonių  partijos Jonavos rinkimų  apygardoje Nr.
60  kandidatas VLADIMIRAS KORNIJEVSKIS (S)
2012-07-25 Nr. PK2-2012LRS-S283

Neturi

76 000,00 + 0,00 = 76 000,00

Tel.: 861456764; rvbl@delfi.lt;
 

AB Ū  kio bankas
LT157010900465070217
SANDRA SKEIRYTĖ  
Tel.: 865252148; sandra_s@mail.lt;

1. Politinė s kampanijos dalyvis

    1.1. Sprendimo dė l registravimo savarankišku politinė s
    kampanijos dalyviu data ir numeris
    1.2. Atstovaujamieji politinė s kampanijos dalyviai
    (Turi/neturi, jei turi, nurodomas skaič ius)
    1.3. Nustatytas didžiausias politinė s kampanijos dalyvio išlaidų
    politinei kampanijai finansuoti dydis, Lt
    (paties dalyvio+atstovaujamų jų  dalyvių  = iš viso)
2. Politinė s kampanijos dalyvio telefonas, faksas, el. pašto adresas
3. Politinė s kampanijos są skaita, kurioje laikomos ir kaupiamos tik politinei kampanijai skiriamos lė šos ir apmokamos šios kampanijos
išlaidos
    3.1. Bankas, kuriame atidaryta politinė s kampanijos są skaita
    3.2. Politinė s kampanijos są skaitos Nr.
4. Politinė s kampanijos iždininko vardas, pavardė
    4.1. Telefonas, faksas, el. pašto adresas

II.  Politinė s kampanijos finansavimo šaltiniai: Piniginė s
aukos, Lt

Nepiniginė s
aukos, Lt

Iš viso, Lt

1. Politinė s partijos lė šos panaudotos politinei kampanijai finansuoti PL 0,00 0,00 0,00
2. Politinė s partijos gauti valstybė s biudžeto asignavimai panaudoti
politinei kampanijai finansuoti

VBA 0,00 0,00 0,00

3. Kandidato (kandidatų ) nuosavos (asmeninė s) lė šos, panaudotos
politinei kampanijai

KL 3 223,70 0,00 3 223,70

4. Fizinių  asmenų  aukos FAA 0,00 0,00 0,00
5. Fizinių  asmenų  mažos aukos (Vieno fizinio asmens aukų  suma
vienam politinė s kampanijos dalyviui per politinę  kampaniją  neviršija
40 Lt )

MA 272,00 0,00 272,00

6. Juridinių  asmenų  aukos JAA Nuo 2012-01-01 draudžiamos
7. Palū kanos už politinė s kampanijos są skaitoje esanč ias lė šas BP 0,00 0,00 0,00

Iš viso, Lt 3 495,70 0,00 3 495,70
Per politinę  kampaniją  gauta didesnė  kaip 70 VMDU dydžio pajamų  suma, tai yra, ar savarankiškas politinė s
kampanijos dalyvis privalo su audito įmone sudaryti politinė s kampanijos dalyvio patikrinimo sutartį. (Taip/Ne)

Ne

III. Politinė s kampanijos išlaidos:
(savarankiško ir atstovaujamų  politinė s kampanijos dalyvių )

Apmokė tos
išlaidos, Lt

Panaudotos
nepiniginė s
aukos, Lt

Skolos
įsipareigojimai,

Lt

Iš viso, Lt

1. Politinei reklamai ar kitai agitacinei medžiagai gaminti ar
platinti bet kokiomis visuomenė s informavimo priemonė mis ar
bet kokiu kitu viešu bū du:

1 609,30 0,00 0,00 1 609,30

  1.1. Politinė  reklama televizijoje RT 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.2. Politinė  reklama radijuje RR 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.3. Politinė  reklama spaudoje RS 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.4. Išorinė  politinė  reklama RI 1 609,30 0,00 0,00 1 609,30
  1.5. Reklama internete RIN 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.6. Kitomis priemonė mis skleidžiama politinė  reklamaRK 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Politinė s kampanijos iždininko atlyginimui mokė ti ir
funkcijoms atlikti

IA 1 600,00 0,00 0,00 1 600,00

3. Politinė s kampanijos audito įmonei AUD 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Nekilnojamų jų  ar kilnojamų jų  daiktų , reikalingų
vykdant politinę  kampaniją , nuomai

N 242,00 0,00 0,00 242,00
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Politinė s kampanijos išlaidos
Apmokė tos
išlaidos, Lt

Panaudotos
nepiniginė s
aukos, Lt

Skolos
įsipareigojimai,

Lt

Iš viso, Lt

5. Politinei kampanijai naudojamoms transporto
priemonė ms nuomoti, eksploatuoti

TI 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Politinė s kampanijos savanorių , politinė s partijos ar
kandidato atstovų  rinkimams ar rinkimų 
(referendumo) stebė tojų  ryšiui, maitinimui,
apgyvendinimui ir transportui

S 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Kitos išlaidos KI 44,40 0,00 0,00 44,40
Iš viso politinė s kampanijos metu, Lt 3 495,70 0,00 0,00 3 495,70

8. Ne politinė s kampanijos laikotarpiu turė tos išlaidos,
jeigu įsigyti daiktai ir kitas turtas yra skirti politinei
kampanijai ar jeigu paslaugos yra gautos politinė s
kampanijos laikotarpiu

NPK 0,00 0,00 0,00 0,00

Iš viso, Lt 3 495,70 0,00 0,00 3 495,70
Politinė s kampanijos pajamų  ir išlaidų  sutapimas Išlaidos politinė s kampanijos metu neviršija pajamų
Nustatyto didžiausio politinė s kampanijos dalyvio išlaidų 
politinei kampanijai finansuoti dydžio viršijimas

Neviršytas

IV. Nepriimtinos aukos:
Piniginė s
aukos, Lt

Nepinginė s
aukos, Lt

Iš viso, Lt

1. Gautos nepriimtinos aukos NA 0,00 0,00 0,00
2. Nepriimtinos aukos grą žintos aukotojams G 0,00 0,00 0,00
3. Nepriimtinos aukos pervestos į valstybė s biudžetą B 0,00 0,00 0,00

Nepriimtinų  aukų  likutis, Lt 0,00 0,00 0,00

V. Mažos aukos: Suma, Lt
1. Gautos fizinių  asmenų  mažos aukos MA 272,00
2. Ar viršija 10 procentų  nustatyto didžiausio leistino politinė s kampanijos išlaidų  dydžio? (Taip/Ne) Ne
3. Pervesta į valstybė s biudžetą BMA 0,00
4. Liko nepervesta į valstybė s biudžetą 0,00

VI. Politinė s kampanijos lė šų  likutis:
Piniginis lė šų 

likutis, Lt
Nepiniginis

lė šų  likutis, Lt
Iš viso, Lt

1. Politinė s kampanijos dalyvio (išskyrus politines partijas, jų  keliamus
kandidatus ar kandidatų  są rašus) lė šos pervestos į valstybė s biudžetą

LB 0,00 0,00 0,00

2. Politinių  partijų , jų  keliamų  kandidatų  ar kandidatų  są rašų  lė šos
skirtos politinei veiklai finansuoti

PLL 0,00 0,00 0,00

3. Neperduotas politinė s kampanijos lė šų  likutis 0,00 0,00 0,00
Iš viso, Lt 0,00 0,00 0,00

VII. Politinė s kampanijos są skaitos panaudojimas:
Priimtos aukos,

Lt
Nepriimtinos

aukos, Lt
Iš viso, Lt

1. Politinė s kampanijos są skaitos įplaukos/pajamos 3 495,70 0,00 3 495,70
2. Išlaidos, apmokė tos iš politinė s kampanijos są skaitos 3 495,70 0,00 3 495,70
3. Neperduotas politinė s kampanijos lė šų  likutis (piniginis) 0,00 0,00 0,00
Politinė s kampanijos są skaitos pajamų  ir išlaidų  sutapimas Sutampa

VIII. Aukų  ir aukotojų  są rašas (1 priedas).Pridedama lapų :_______

IX. Politinė s kampanijos dalyvio ataskaita dė l politinė s reklamos paskleidimo ir jo finansavimo šaltinių  (2
priedas).Pridedama lapų :_______

X. Atstovaujamų jų  dalyvių  politinė s kampanijos finansavimo ataskaita (3 priedas).Pridedama lapų :_______

Tvirtinu, kad šioje ataskaitoje ir jos prieduose nurodyti duomenys teisingi.
Ataskaitoje nurodytos ir apskaitytos visos pajamos ir išlaidos bei skolos įsipareigojimai.

Politinė s kampanijos dalyvis
(ar jo įgaliotas asmuo)            		         __________________	          _____________________________________________________

parašas                                                    vardas ir pavardė

Politinė s kampanijos iždininkas        __________________	          _____________________________________________________SANDRA SKEIRYTĖ  
parašas                                                    vardas ir pavardė

SUDERINTA
Lietuvos auditorių  rū mai
2012-05-25 raštas Nr. 1.9-S1464
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