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1 Tikrinta, ar pateikti visi dokumentai, jie yra nustatytos
formos, pasirašyti dalyvio (ar jo įgalioto asmens) ir iždininko.
1.1 dalyvio politinės kampanijos finansavimo ataskaita Yra pastebėjimų 1. Politinės kampanijos metu buvo atidarytos dvi banko sąskaitos. Sąskaita

LT087300010132548084 buvo uždaryta 2012-10-12. Kandidatui patekus į
antrąjį  rinkimų turą buvo atidaryta specialioji  rinkimų sąskaita
LT307300010133314958. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje
nurodyta tik viena banko sąskaita.
2. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodytas pridedamų priedų
lapų skaičius.

1.2 aukų ir aukotojų sąrašas Yra pastebėjimų 1. Aukų ir aukotojų sąraše nurodyta, kad trijų fizinių asmenų mažos aukos
119,97 LT gautos 2012-09-27, pagal banko išrašą nustatyta, kad piniginės
aukos po 39,99 Lt gautos 2012-09-17, 2012-09-18 ir 2012-09-18.
2. Aukų ir aukotojų sąraše nurodyta, kad fizinio asmens maža auka 39,99 Lt
gauta 2012-09-06, pagal banko išrašą nustatyta, kad pinigai gauti 2012-09-08.
3. Aukų ir aukotojų sąraše nurodyta, kad kandidatas įnešė 0,60 Lt įnešė 2012-
10-11, pagal banko išrašą ši operacija atlikta 2012-10-10.
4. Aukų ir aukotojų sąraše pastabų skiltyje nenurodyta, kurios aukos buvo
gautos grynais.

1.5 žiniaraštis Yra pastebėjimų 1. Žiniaraščio eilutėse nuo 22 iki 31 nenurodyti sutrumpinti žymėjimai, kad
aukotojas yra fizinis asmuo (F), kad pajamos yra piniginės lėšos (P) ir kad jos
įeina į politinės kampanijos sąskaitos apyvartą (Taip).

Auditoriaus ataskaitos
dėl pastebėtų faktų
priedas

PASTEBĖTI FAKTAI

2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvio "Drąsos kelias" politinės partijos Centro rinkimų apygardoje Nr. 13  kandidatas
GINTARAS DRUČKUS (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
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2. Neteisingai nurodytas fizinio asmens mažos aukos žymėjimas, nurodant, kad
pajamų šaltinis yra AMA, o turėtų būti MA.

2 Tikrintas, banko išrašas

2.1 ar pateiktas už visą laikotarpį (nuo dalyvio registravimo
datos iki dalyvio ataskaitos sudarymo)

Yra pastebėjimų 1. Visas laikotarpis nuo 2012-08-11 iki 2012- 11-08, o banko išrašai pateikti už
laikotarpius nuo 2012-08-11 iki 2012-10-12 ir nuo 2012-10-19 iki 2012- 10-
31. Abi banko sąskaitos uždarytos, likučiai 0,00Lt.

2.2 ar yra patvirtintas banko darbotojo Yra pastebėjimų 1. Banko sąskaitos LT087300010132548084 išrašas banko darbuotojo
nepatvirtintas, bet atspausdintas iš oficialaus banko internetinės bankininkystės
puslapio.

3 Tikrinimo apimtis 

Pagal pateiktus
dokumentus tikrinta

3.2 Dokumentų, jų rekvizitų, nurodytų žiniaraštyje,
tikrinimas

3.2.1 ar žiniaraštyje nurodyti teisingi pajamas ir išlaidas
pagrindžiančių dokumentų rekvizitai ir duomenys (aukotojas,
paslaugų teikėjas,  dokumento data,  suma, skolos
įsipareigojimai)

Yra pastebėjimų 1. Žiniaraštyje nurodyta, kad trijų fizinių asmenų mažos aukos 119,97 LT
gautos 2012-09-27, pagal banko išrašą nustatyta, kad piniginės aukos po 39,99
Lt gautos 2012-09-17, 2012-09-18 ir 2012-09-18.
2. Žiniaraštyje nurodyta, kad kandidatas įnešė 0,60 Lt 2012-10-11, pagal banko
išrašą ši operacija atlikta 2012-10-10.

3.8 Sutarčių viešinimo tikrinimas

3.8.2 Tikrinta, ar visos dalyvio pateiktos sutartys su paslaugų
teikėjais, reklamos gamintojais, viešosios informacijos
rengėjais ar skleidėjais yra registruotos LitVote (meniu
punkte „Politinės kampanijos dalyviai“ pasirenkama
Sudarytos sutartys)

Yra pastebėjimų LitVote programoje sutartys neregistruotos.

4 Aukų teisėtumo, jas pagrindžiančių dokumentų tikrinimas

 Tikrintos piniginės ir nepiniginės aukos – ar jos gautos iš
PPPKFFK įstatymo 7 str. 8 d. ir 8 str. 1 d. numatytų teisėtų
politinės kampanijos finansavimo šaltinių.

Nėra pastebėjimų

4.4 Aukų dydžio tikrinimas pagal aukotojo deklaruotas
pajamas

II. DOKUMENTŲ TIKRINIMAS
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 Tikrinta, ar dėl visų fizinių asmenų aukų (FAA - čia ir toliau
naudojami Žiniaraščio klasifikatoriaus trumpiniai), išskyrus
mažas aukas (MA, AMA), naudojant informacinės sistemos
LitVote priemones buvo kreiptasi į Valstybinę mokesčių
inspekciją (toliau – VMI), kad būtų patikrinta, ar aukotojo
bendra aukų suma per kalendorinius metus neviršija 10
procentų jo už praėjusius kalendorinius metus deklaruotų
metinių pajamų ir, ar pagal VMI pateiktus atsakymus
nepriimtinos aukos grąžintos aukotojams arba pervestos į
valstybės biudžetą.
Nustačius, kad auka patikrinta ir VMI duomenimis yra
nepriimtina (nedeklaruotos pajamos arba viršijamos
pajamos), patikrinta, ar auka grąžinta aukotojui arba pervesta
į biudžetą PPPKFFK įstatyme nurodytais terminais (pagal
Techninės užduoties 18.7 punktą „Nepriimtinų aukų
grąžinimas aukotojui ar pervedimas į valstybės biudžetą“).

Yra pastebėjimų VMI duomenimis Alinos Jankauskienės 100,00 Lt auka nepriimtina, bet ji
aukotojui negrąžinta. Dėl Rasos Kondratavičienės 49,99 Lt aukos į VMI
nesikreipta.

5 Išlaidų, jas pagrindžiančių dokumentų tikrinimas

5.1 Išlaidų paskirties tikrinimas

 Tikrintos visos piniginės ir nepiniginės išlaidos, taip pat ir
patirtos ne politinės kampanijos metu. Tikrinta, ar visos
dalyvio nurodytos išlaidos atitinka PPPKFFK įstatyme
nurodytą politinės kampanijos išlaidų paskirtį (17 str. 4 d.) ir
yra susijusios su šia politine kampanija, atsižvelgiant į
informaciją pateiktuose dokumentuose.

Nėra pastebėjimų

5.4 Išlaidų reklamai per užsienio transliuotojus nurodymas

 Pagal išlaidas pateisinančius dokumentus tikrinta, ar
nurodyta, kad patirtos politinės reklamos skleidimo išlaidos
per užsienio transliuotojus.

Ne

6 Aukų ir išlaidų teisėtumo tikrinimas nustačius neatitikimų

6.7 Nepriimtinų aukų grąžinimo aukotojui ar pervedimo į
valstybės biudžetą tikrinimas

III. NEATITIKIMŲ TIKRINIMAS
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 Tikrintos piniginės ir nepiniginės aukos. Tikrinta, ar
nepriimtinos, t. y. PPPKFFK įstatymo reikalavimų
neatitinkančios aukos, dalyvio buvo grąžintos (per 5 darbo
dienas) ar pervestos į valstybės biudžetą (per 10 darbo
dienų).

Yra pastebėjimų VMI duomenimis Alinos Jankauskienės 100,00 Lt auka nepriimtina, bet ji
aukotojui negrąžinta

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. Laikraštis "Kauno diena", įrašų sk.: 1, suma be PVM:      444,96 Lt, suma su PVM:
538,40 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
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 irašų tikrinimas (Atlikta. Nėra pastebėjimų)

2 lentelė. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos duomenys

Eil.
Nr.

Politinės kampanijos finansavimo
ataskaitoje nurodyta

Patikrinimo metu nustatyta Pastaba

IV. POLITINĖS REKLAMOS ATASKAITOS TIKRINIMAS
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1 5 405,51 Lt AtitinkaLėšos iš finansavimo šaltinių 5 405,51 Lt

2 4 979,03 Lt AtitinkaIšlaidos 4 979,03 Lt

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