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1.1 dalyvio politinės kampanijos finansavimo ataskaita Yra pastebėjimų Nenurodoma ataskaitos data.
Nurodomas banko sąskaitos likutis, nors banko išraše ši suma 0 Eur (2015-03-
25 duomenimis).

1.2 aukų ir aukotojų sąrašas Yra pastebėjimų Neparodomos faktiškai gautos pajamos (įplaukos į politinės kampanijos
sąskaitą). Nėra nurodyta, kada grąžintos nepriimtinos aukos, nepateikiama
įrodymų dėl to, kad nepriimtinos aukos grąžintos, nepažeidžiant nepriimtinų
aukų grąžinimo terminų.

1.3 politinės reklamos ataskaita Yra pastebėjimų Ataskaita neužpildyta.

1.5 žiniaraštis Yra pastebėjimų Žiniaraštis užpildytas neįvertinus visų įplaukų ir išmokų. Dėl šios priežasties į
politinės kampanijos ataskaitą patenka klaidingi duomenys.

 Tikrinta, ar visiems žiniaraščio įrašams yra pateikti pajamas
ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

Yra pastebėjimų Dalyvio tvirtinimu, nepriimtina 579,24 Eur auka yra grąžinta aukotojui, tačiau
dokumentai nepateikiami.

 Tikrinta, ar žiniaraštyje yra nurodytos visos ūkinės
operacijos (pagal pateiktus pagrindžiančius dokumentus).

Yra pastebėjimų Atlikti pavedimai UAB "HC COSMOS" (2014-12-19 1000 Lt ir dar vienas tą
pačią dieną - 1000 Lt). Šios sumos į žiniaraštį neįtrauktos.

 Tikrinta, ar visi pateikti pajamas ir išlaidas pagrindžiantys
dokumentai yra išrašyti dalyvio vardu (ne politinės partijos ar
kito asmens vardu).

Yra pastebėjimų Pridedami degalų įsigijimo kvitai, kelionės bilietai. Į žiniaraštį šios sumos
neįtraukiamos, įrodymai, kad tai yra politinės kampanijos išlaidos
nepateikiami.

Auditoriaus ataskaitos
dėl pastebėtų faktų
priedas

PASTEBĖTI FAKTAI

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyvio Pretendentas į kandidatus Mažeikių rajono rinkimų apygardoje Nr. 26
ZIGMAS PAKALNIŠKIS (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

II. DOKUMENTŲ TIKRINIMAS
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4 Aukų teisėtumo, jas pagrindžiančių dokumentų tikrinimas

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

Nėra pastebėjimų

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 PKFFK įstatyme nurodytą
politinės kampanijos išlaidų paskirtį (14 str. 4 d.) ir yra
susijusios su šia politine kampanija, atsižvelgiant į
informaciją pateiktuose dokumentuose.

Nėra pastebėjimų

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

Ne

 Tikrintos piniginės ir nepiniginės aukos. Tikrinta, ar
nepri imtinos,  t .  y .  PKFFK įstatymo reikalavimų
neatitinkančios aukos, dalyvio buvo grąžintos (per 5 darbo
dienas) ar pervestos į valstybės biudžetą (per 10 darbo
dienų).

Yra pastebėjimų Duomenų apie nepriimtinų aukų grąžinimą nepakanka nuomonei pareikšti.

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;
7.2 naudojant LitVote priemonę „Duomenų lyginimas“
atrinktos visos deklaracijos (visi jų įrašai), kuriose nurodytos
politinės reklamos dalyvis nedeklaravo politinės reklamos

1. Laikraštis &quot;Didmiestis&quot; , įrašų sk.: 2, suma be PVM: 36,14 Eur / 124,79
Lt, suma su PVM: 43,73 Eur / 151,00 Lt.

III. NEATITIKIMŲ TIKRINIMAS

IV. POLITINĖS REKLAMOS ATASKAITOS TIKRINIMAS
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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 (jei skirtumų
nėra, atrenkama iki 5 deklaracijų, kuriose politinės reklamos
kaina sutampa);
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
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1 0,00 Eur NeatitinkaLėšos iš finansavimo šaltinių 642,96 Eur

2 0,00 Eur NeatitinkaIšlaidos 472,11 Eur

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

1 630,10 Lt

0,00 Lt

0,00 Lt

0,00 Lt

0,00 Lt

2 220,01 Lt
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