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POLITINĖS KAMPANIJOS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTIS
________________________
(sudarymo vieta)

20

m.____________mėn._____d.
I. Sutarties šalys

Šia sutartimi Patikėtojas
Politinės partijos
pavadinimas /fizinio asmens
vardas ir pavardė
Kodas
Buveinės / gyvenamosios
vietos adresas
Registras, kuriame kaupiami
ir saugomi duomenys apie
juridinį asmenį

Juridinių asmenų registras / Teisingumo ministerija

Patikėtojo atstovo vardas ir
pavardė, asmens kodas
Adresas
Atstovavimo pagrindas

(įstatai/prokūra/įgaliojimas)

Atstovo asmens dokumento
duomenys
ir Patikėtinis (politinės kampanijos iždininkas)
Vardas ir pavardė,
asmens kodas
Adresas
Asmens dokumento numeris
Šioje sutartyje vadinami Šalimis sudarė šią sutartį.
II. Sutarties objektas ir dalykas
1. Šia sutartimi Patikėtojas perduoda Patikėtiniui iš politinės kampanijos finansavimo šaltinių gautą savo
turtą (toliau – Turtas) patikėjimo teise šios sutarties galiojimo laikotarpiui, o Patikėtinis įsipareigoja šį Turtą
valdyti, naudoti ir juo disponuoti Patikėtojo ar jo nurodyto asmens (Naudos gavėjo) interesais.
2. Politinė kampanija – ____________________________________________________________.
3. Patikėtojas įsipareigoja sumokėti Patikėtiniui atlyginimą, kuris su mokesčiais iš viso sudaro
_______________________________________________________________________________________ litų.
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III. Sutarties šalių teisės ir pareigos
4. Patikėtinis įsipareigoja:
4.1. Tinkamai ir profesionaliai vykdyti Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės
įstatymo1 (toliau – Įstatymas) 17 straipsnyje išvardintas politinės kampanijos iždininko pareigas*, taip pat laikytis
kitų politinės kampanijos iždininko veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų;
4.2. priimti Patikėtojo jam perduodamą Turtą ir jį valdyti, naudoti bei juo disponuoti Patikėtojo vardu ir
interesais taip, kad užtikrintų Patikėtojo arba Naudos gavėjo politinės kampanijos finansavimą, atitinkantį
Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
4.3. Patikėtojo perduotą Turtą valdyti, naudoti, juo disponuoti asmeniškai, išskyrus tuos atvejus, kai
siekiant apsaugoti Patikėtojo interesus, yra būtina kitam asmeniui pavesti atlikti tam tikrus veiksmus, o Patikėtojo
raštiško sutikimo per protingai trumpą terminą gauti neįmanoma;
4.4. užtikrinti Patikėjimo objekto atskyrimą nuo savo turto;
4.5. užtikrinti Patikėjimo objekto tinkamą apskaitą, apsaugą ir priežiūrą;
4.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti Vyriausiajai rinkimų komisijai bei iš jos gauti
informaciją, reikalingą Sutarties vykdymui;
4.7. Patikėtojo pareikalavimu pateikti jam savo veiklos ataskaitą;
4.8. laikytis konfidencialumo dėl informacijos, gautos Sutarties vykdymo metu, išskyrus tuos atvejus, kai
yra raštiškas Patikėtojo sutikimas arba kai informaciją atskleisti būtina norint tinkamai įvykdyti Patikėtinio pagal
Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, arba kai tai numato teisės aktai;
4.9. nurodyti Patikėjimo teisės faktą tretiesiems asmenims.*
* Iš Įstatymo 17 straipsnio:
„<..>4. Politinės kampanijos iždininkas:
1) pildo ir pasirašo aukų lapus, politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį, politinės kampanijos
finansavimo ataskaitą;
2) šio įstatymo ir Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka tvarko ir saugo politinės kampanijos apskaitos
dokumentus;
3) per 10 darbo dienų Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto tinklalapyje paskelbia duomenis apie politinės
kampanijos laikotarpiu gautas aukas ir sudarytas politinės kampanijos finansavimo sutartis;
4) kontroliuoja politinės kampanijos išlaidas ir prižiūri, kad jos neviršytų šio įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalyse
nustatytų išlaidų dydžių;
5) jeigu savarankiškam politinės kampanijos dalyviui neatsiranda šio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta
prievolė, ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) ar referendumo galutinių rezultatų
paskelbimo dienos pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai politinės kampanijos finansavimo ataskaitą;
6) jeigu savarankiškam politinės kampanijos dalyviui atsiranda šio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta prievolė,
ne vėliau kaip per 85 kalendorines dienas nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) ar referendumo galutinių rezultatų paskelbimo
dienos pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir auditoriaus ataskaitą dėl
pastebėtų faktų;
7) kartu su politinės kampanijos finansavimo ataskaita Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikia politinės kampanijos
pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus;
8) vykdo kitas šiame įstatyme nustatytas pareigas. <..>“

5. Patikėtojas įsipareigoja:
5.1. kartu su perduodamu Turtu pateikti Patikėtiniui visus tinkamam Turto valdymui, naudojimui,
disponavimui juo Naudos gavėjo vardu ir interesais reikalingus dokumentus (šią sutartį, įstatymų nustatytos
formos įgaliojimus);
Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas (Žin., 2013, Nr.
128-6514;)
1
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5.2. pateikti išlaidas, patirtas politinės kampanijos reikmėms iki registravimo savarankišku politinės
kampanijos dalyviu, pateisinančių dokumentų kopijas ir tų išlaidų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus;
5.3. užtikrinti Turto atskyrimą nuo kito savo turto;
5.4. politinės kampanijos finansavimo reikmėms atidaryti politinės kampanijos sąskaitą;
5.5. atlyginti Patikėtiniui dėl Sutarties vykdymo patirtas išlaidas;
5.6. laikytis kitų Įstatymo nustatytų pareigų**.
** Iš Įstatymo 17 straipsnio:
„<..>5. Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis arba jo įgaliotas asmuo:
1) pasirašo politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį ir politinės kampanijos finansavimo ataskaitą;
2) nedelsdamas perduoda iždininkui sudarytas sutartis ir kitus finansinius dokumentus;
3) sudaro iždininkui sąlygas vykdyti teisės aktuose jam nustatytas pareigas. <..>

6. Patikėtojas turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo laikotarpio momentu pareikalauti grąžinti
Patikėtiniui perduotą Turtą, o Patikėtinis turi atitinkamą pareigą per 3 (tris) kalendorines dienas sudaryti sąlygas
Patikėtojui ar jo įgaliotiems asmenims savo jėgomis ir sąskaita perduotą Turtą pasiimti.
IV. Šalių atsakomybė ir atleidimo nuo jos sąlygos
7. Patikėtinis atsako už Turto praradimą ar sugadinimą, atsiradusius jo valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo metu, išskyrus tuos atvejus, kai šie nuostoliai ar sugadinimas atsirado dėl Patikėtojo ar Naudos
gavėjo veiksmų arba nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
8. Patikėtinis atlygina visus Patikėtojo ar Naudos gavėjo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Patikėtinio
įsipareigojimų, nustatytų šia sutartimi, nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
9. Patikėtinis atsako už jo kitam asmeniui atlikti pavestus veiksmus kaip už savo paties veiksmus.
10. Patikėtinis, neįvykdęs pareigos nurodyti Patikėjimo teisės faktą, tretiesiems asmenims atsako savo
turtu.
11. Patikėtojas atlygina visus Patikėtinio patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Patikėtojo įsipareigojimų,
nustatytų šia sutartimi, nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
V. Sutarties galiojimas, pakeitimas ir nutraukimas
12. Šalys susitaria, kad Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento.
13. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu, pasirašyti abiejų Šalių
ir Sutarties pakeitimo ar papildymo nuorašas įteiktas Vyriausiajai rinkimų komisijai iki politinės kampanijos
ataskaitos pateikimo dienos.
14. Jeigu Patikėtinis ketina nutraukti šią sutartį savo noru, jis privalo apie tai informuoti Patikėtoją ne
vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki nutraukimo, jeigu šalys nesusitaria kitaip. Tokiu atveju
Patikėtinis turi sudaryti Patikėtojui galimybę per šį terminą pasiimti perduotą Turtą.
15. Patikėtojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį bet kuriuo jos galiojimo laikotarpio momentu,
pranešęs apie tokį savo ketinimą Patikėtiniui prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki nutraukimo. Patikėtojas
turi teisę nedelsiant nutraukti šią sutartį, jeigu Patikėtinis neužtikrina perduoto Turto saugumo, nesilaiko valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo sąlygų ar nesilaiko kitų savo įsipareigojimų pagal šią sutartį.
16. Sutartis nutrūksta ir tais atvejais, kai:
16.1. Patikėtojas:
a) reorganizuojamas ar likviduojamas;
b) atsisako Sutarties dėl to, kad Patikėtinis nebegali pats vykdyti Sutarties. Šiuo atveju nėra taikoma
Sutarties nuostata, numatanti pareigą Patikėtiniui įspėti Patikėtoją apie ketinimą nutraukti Sutartį ne vėliau kaip
prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
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16.2. Patikėtinis:
a) tampa rinkimų/referendumo komisijos nariu;
b) netenka Lietuvos Respublikos pilietybės ar leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
c) miršta, pripažįstamas neveiksniu, riboto veiksnumo ar nežinia kur esančiu, jam įsigalioja apkaltinamasis
teismo nuosprendis;
d) nebegali pats vykdyti Sutarties.
17. Ši Sutartis galioja iki politinės kampanijos, kuriai ši Sutartis buvo sudaryta, pabaigos.
18. Šalys, nepaisant Sutarties nutrūkimo fakto, įsipareigoja teikti Vyriausiajai rinkimų komisijai ir
Valstybinei mokesčių inspekcijai reikiamą informaciją apie visus su Sutarties vykdymu susijusius jų veiksmus.
VI. Baigiamosios nuostatos
19. Visi su šia sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų būdu. Nesusitarus ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
20. Visi dėl šios sutarties reikalingi pranešimai turi būti raštiški ir išsiųsti paštu, faksu arba elektroniniu
paštu žemiau nurodytais Šalių adresais. Elektroniniu paštu siunčiamus pranešimus šalys pripažįsta tinkamais, jei
šie siunčiami pasirašyti saugiu elektroniniu parašu ir pranešimo gavėjas gavimo faktą patvirtina analogišku būdu.
21. Sudaryti 2 (du) originalūs Sutarties egzemplioriai lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys
pasirašo kiekviename Sutarties lape. Patikėtojas privalo pateikti Sutarties nuorašą (kopiją) Vyriausiajai rinkimų
komisijai.
VII. Sutarties šalių rekvizitai:
Patikėtojas
Adresas
Telefono numeriai
Fakso numeriai
Elektroninio pašto adresai
Patikėtinis
Adresas
Telefono numeriai
Fakso numeriai
Elektroninio pašto adresai
VIII. Šalių parašai
Patikėtojas (patikėtojo atstovas)

Patikėtinis

(vardas ir pavardė, parašas)

(vardas ir pavardė, parašas)
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