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1.1 dalyvio politinės kampanijos finansavimo ataskaita Yra pastebėjimų Pradinio patikrinimo metu nustatyta, kad dalyvio politinės kampanijos
finansavimo ataskaita yra nepasirašyta dalyvio. Paprašius politinės kampanijos
dalyvio pateikti tinkamus dokumentus, buvo gauta pasirašyta finansavimo
ataskaita.

1.2 aukų ir aukotojų sąrašas Yra pastebėjimų Pradinio patikrinimo metu nustatyta, kad aukų ir aukotojų sąrašas yra
nepasirašytas dalyvio. Paprašius politinės kampanijos dalyvio pateikti
tinkamus dokumentus, buvo gautas pasirašytas aukų ir aukotojų sąrašas.

1.3 politinės reklamos ataskaita Yra pastebėjimų Pradinio patikrinimo metu nustatyta, kad politinės reklamos ataskaita yra
nepasirašyta dalyvio. Paprašius politinės kampanijos dalyvio pateikti tinkamus
dokumentus, buvo gauta pasirašyta politinės reklamos ataskaita.

1.4 atstovaujamųjų dalyvių politinės kampanijos išlaidų
ataskaita

Yra pastebėjimų Pradinio patikrinimo metu nustatyta, kad atstovaujamųjų dalyvių politinės
kampanijos išlaidų ataskaita yra nepasirašyta dalyvio. Paprašius politinės
kampanijos dalyvio pateikti tinkamus dokumentus, buvo gauta pasirašyta
atstovaujamųjų dalyvių politinės kampanijos išlaidų ataskaita.

1.5 žiniaraštis Yra pastebėjimų Pradinio patikrinimo metu nustatyta, kad žiniaraštis yra nepasirašytas dalyvio.
Paprašius politinės kampanijos dalyvio pateikti tinkamus dokumentus, buvo
gautas pasirašytas žiniaraštis.

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

Yra pastebėjimų Pradinio patikrinimo metu nustatyta, kad banko išrašas turėjo būti pateiktas už
2014-11-12 - 2015-04-08 laikotarpį, tačiau pateiktas už trumpesnį laikotarpį
(iki 2015-03-26). Paprašius dalyvio pateikti tinkamus dokumentus, buvo gauta
AB Šiaulių banko pažyma, patvirtinanti, kad 2015-03-26 banko sąskaita buvo
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uždaryta.

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 Pateikiama suvestinė dėl neteisingų dokumentų rekvizitų nurodytų žiniaraštyje.

3.2.2 ar sutampa nurodytos sumos: sutartyse ir pagal jas
išrašytose sąskaitose-faktūrose, sutartyse nurodytos ir
apmokėtos (pagal banko išrašą)

Yra pastebėjimų Pateikiama suvestinė dėl neteisingų dokumentų rekvizitų nurodytų žiniaraštyje

3.2.3 ar žiniaraštyje teisingai nurodyti pajamų ir išlaidų kodai Yra pastebėjimų Pateikiama suvestinė dėl neteisingų dokumentų rekvizitų nurodytų žiniaraštyje.

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

Yra pastebėjimų Žiniaraštyje neužregistruota politinės kampanijos turto patikėjimo sutartis su
A. Vaičikauskaite.

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 Nepateikta ir neužregistruota 2015-01-26 reklamos paslaugų teikimo sutartis
Nr. 15/01/26/02 su G. Orlovos įmone "Olanus".

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

Taip Tikrinta, tačiau išlaidų reklamai per užsienio transliuotojus nenustatyta.
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per užsienio transliuotojus.

 Pagal aukų lapuose, banko išraše nurodytas datas tikrinta, ar
politinės kampanijos dalyvio gautos piniginės ir nepiniginės
aukos yra paviešintos, tai yra įvestos į žiniaraštį, ne vėliau
kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo datos (patikrinta
aukos gavimo ir įrašo įvedimo data).

Yra pastebėjimų Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų auka (4021,08 Eur)
paviešinta nesilaikant nustatytų terminų: auka gauta 2014-11-20 (bankinės
sąskaitos išrašas Nr. 7295), paviešinta 2014-12-10.

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 &quot;Tauragės žinios&quot;, įrašų sk.: 4, suma be PVM: 1 452,22 Eur /
5 014,22 Lt, suma su PVM: 1 757,19 Eur / 6 067,23 Lt;
2. www.taurageszinios.lt, įrašų sk.: 1, suma be PVM: 89,26 Eur / 308,20 Lt, suma su
PVM: 108,00 Eur / 372,90 Lt;
3. Laikraštis „Tauragės kurjeris&quot;, įrašų sk.: 2, suma be PVM: 447,82 Eur / 1
546,23 Lt, suma su PVM: 541,87 Eur / 1 870,97 Lt;
4. UAB &quot;VALKENDA&quot; lauko reklama, įrašų sk.: 1, suma be PVM: 145,00
Eur / 500,66 Lt, suma su PVM: 175,45 Eur / 605,79 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 (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
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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 6 669,18 Eur AtitinkaLėšos iš finansavimo šaltinių 6 669,18 Eur

2 6 173,21 Eur NeatitinkaIšlaidos 6 173,19 Eur

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

21 314,75 Lt

0,00 Lt

23 027,34 Lt

21 314,86 Lt

0,00 Lt

23 027,36 Lt

UAB "LEXIN auditas"

ALINA MARTINKIENĖ
Atestuoto auditoriaus pažymėjimo Nr.: 000530
2015-06-14


