Forma patvirtinta
Vyriausiosios rinkimų komisijos
2004 m. rugsė jo 13 d. sprendimu Nr. 326
Forma suderinta
Valstybinė s mokesč ių inspekcijos
viršininkė Violeta Latvienė

2007 m. vasario 25 d. savivaldybių tarybų rinkimai
Politinė s kampanijos pavadinimas

POLITINĖ S KAMPANIJOS FINANSAVIMO ATASKAITA
I.

Pradinė

Politinė s kampanijos dalyvio duomenys:

1. Savarankiškas, atstovaujamasis
2. Politinė partija, referendumo iniciatoriai, referendumo
oponentai, kandidatas, pretendentas į kandidatus

Savarankiškas
Naujosios są jungos (socialliberalų ) Raseinių rajono
apygardos kandidatų są rašas

3. Adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas

A.Mickevič iaus 14, Vilnius, 791664
791653
2007-01-30

4. Specialios banko są skaitos arba esamos banko są skaitos, kuri
naudojama kaip speciali banko są skaita atidarymo data
5. Specialios banko są skaitos arba esamos banko są skaitos, kuri
naudojama kaip speciali banko są skaita Nr.
6. Bankas (jo skyrius), kuriame atidaryta speciali banko są skaita
arba esama banko są skaita, kuri naudojama kaip speciali banko
są skaita
7. Specialios banko są skaitos arba esamos banko są skaitos, kuri
naudojama kaip speciali banko są skaita uždarymo data

II.

Politinė s kampanijos finansavimo šaltiniai:

LT877300010098920351

AB bankas "Hansabankas"
2007-03-27

Piniginė s
aukos, Lt

Nepiniginė s
aukos, Lt

Iš viso, Lt

1. Fizinių asmenų aukos
2. Juridinių asmenų aukos
3. Fizinių asmenų , paaukojusių iki 100 Lt vertė s auką ir
nesutinkanč ių , kad jo asmens duomenys bū tų paviešinti, aukos
4. Kandidato nuosavos (asmeninė s) lė šos, paaukotos politinei
kampanijai
5. Nuosavos politinė s partijos lė šos, paaukotos politinei kampanijai

0
5000
0

0
0
0

0
5000
0

0

0

0

0

0

0

Iš viso, Lt
6. Nepriimtos aukos

5000
0

0
0

5000
0

Iš viso, Lt

5000

0

5000

( nuo politinė s kampanijos pradžios )

Išlaidos, Lt

III.

Politinė s kampanijos finansavimo išlaidos:

Iš viso, Lt

Iš to: skolos
įsipareigojimai, Lt

(Piniginė s ir nepiniginė s išlaidos, 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:
a) Politinė reklama televizijoje
b) Politinė reklama radijuje

4991,4
1899,8
0

0
0
0

c) Politinė reklama spaudoje
d) Išorinė politinė reklama
e) Kitomis priemonė mis skleidžiama politinė reklama
2.Politinė s kampanijos iždininko atlyginimui ir funkcijoms vykdyti
3.Nekilnojamų jų ar kilnojamų jų daiktų nuomos mokesč iui, susitikimams,
koncertams ar kitiems renginiams apmokė ti bei vaišė ms, pobū viams ar
banketams surengti
4.Transporto priemonių politinė s kampanijos reikmė ms apmokė ti
5.Politinė s kampanijos savanorių , politinė s partijos ar kandidato atstovų
rinkimams ar rinkimų (referendumo) stebė tojų ryšiui, maitinimui,
apgyvendinimui ir transportui apmokė ti
6.Rinkimų užstatas
7.Kitos išlaidos

3091,6
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Iš viso, Lt
8.Nepriimtinos aukos
a) Nepriimtinos aukos grą žintos aukotojams
a) Nepriimtinos aukos perduotos juridiniam asmeniui galinč iam teikti
labdarą

4991,4

0

0
0

0
0

Iš viso, Lt

4991,4

0

IV.

Specialios banko są skaitos panaudojimas:
(Įplaukų , išlaidų suma, Lt)

1. Įplaukos
2. Išlaidos
3. Politinė s kampanijos lė šų likutis
(piniginis):
a) Politinė s kampanijos dalyvio
(išskyrus politinė s partijos, jų keliamus
kandidatus ar kandidatų są rašus) lė šos
perduotos juridiniam asmeniui, galinč iam
teikti labdarą
b) Politinių partijų , jų keliamų
kandidatų ar kandidatų są rašų lė šos
skirtos politinei veiklai finansuoti
4. Politinė s kampanijos lė šų likutis (nepiniginis)

5000
0
5000,00

0

0
-4991,40

V. Išlaidos patirtos ne politinė s kampanijos laikotarpiu, jeigu
ataskaitos III dalyje nurodyti daiktai, turtas, paslaugos skirtos naudoti
politinė s kampanijos laikotarpiu, Lt

0

VI. Partijos są skaitos lė šų likutis tai dienai kai ji pradedama naudoti
kaip speciali banko są skaita, Lt

0

VII. Lė šos gautos politinė s kampanijos metu ne politinė ms
kampanijos rekmė ms
Iš to: banko paskola

0

VIII. Lė šos išleistos politinė s kampanijos metu ne politinė s
kampanijos rekmė ms, Lt

0

IX. Partijos są skaitos lė šų likutis tai dienai kai ji nustoja bū ti kaip
speciali banko są skaita, Lt (pildoma galutinė je ataskaitoje)

0

0

X. Aukotojų są rašas (pagal ataskaitos 1 priede pateiktą formą )
Pridedama lapų :

XI. Rinkimų agitacijos visuomenė s informavimo priemonė se apskaita
(pagal ataskaitos 2 priede pateiktą formą )
Pridedama lapų :

Tvirtinu, kad šioje ataskaitoje ir jos prieduose nurodyti duomenys teisingi.
Politinė s kampanijos iždininko
(Parašas)

(Vardas, pavardė )

Ataskaita užpildyta

2007m. vasario

14 d.

Ataskaitą priė mę s asmuo
(Pareigos)

Gauta Vyriausiojoje (apygardos) rinkimų komisijoje

(parašas)

(vardas, pavardė )

200 m. ________ __d.

