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2020 m. Spalio 21 d.

Auditords Loretos Rupeikiends vykdanCios veikl4 UAB Audito Gairds imon€s kodas 141525013 ir
PVM kodas LT415250113, registruota LR juridiniq asmenq registre adresu S. Daukanto 22a-7,LT-92135
Klaipeda (,,Vykdytojas"), ir politine partija Lietuvos Respublikos liberalq sqjiidis, kodas 300559448,
registruota LR juridinirl asmenq registre adresu J. Jasinskio g. 17, LT-01111 Vilniujg atstovaujama
atsakingojo sekretoriaus Dainiaus Petravidiaus, veikiandio pagal fgaliojim4, (,,UZsakovas"), toliau kartu
vadinamos ,,Salimis" arba atskirai ,,Salimi*, sudare 5i4 sutarti del Uisakovo politines kampanijos
finarxavimo ataskaitos audito ir susitare del Zemiau pateiLlq sqlygrl.

1. SUTARTIESDALYKAS

1.1. Uisakovas skiria Vykdytoj4 savo audito imone, o Vykdytojas sutinka tapti UZsakovo auditore ir atlikti
2A20 m. spalio I I d. LR Seimo rinkimq UZsakovo Lietuvos Respublikos liberalq s4iiidis kandidatq
s4raSo politines kampanijos finansavimo ataskaitos, parengtos pagal Lietuvos Respublikoje
galiojandius teis€s aktus, regiamentuojandius politiniq pa*Url finansavim4 taip pat kitus teises aktus,
(toliau -,,ataskaitos") audit4.

I .2. Audito paskirtis yra ( I ) ivertinti, ar UZsakovo ataSkaita visais reik5mingais ativilgiais tilaai ir teisingai
parodo UZsakovo finansing bEklg, veiklos rezultatus ir pinigq srautus, (2) ivertinti, ar UZsakovo
ataskaita parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius teis€s akf,us, reglamentuojandius
buhaltering apskait4 ir politines kampanijos finansavimo ataskaitos zudarym4, taip pat kitus teises
aklus ir (3) ivertinti, ar UZsakovo parengtoje ataskaitoje pateikti duomenys atitinka furansines
ataskaitos duomenis. Vykdytojo atliekamo audito tikslas yra der-amai isitikinti, ar ataskaitoje nera
reik5mingq informacijos iSkraipymq. UZsakovas atsako uL tu,,kad btitq ulkirstas kelias apgaulei,
klaidoms ir istatymq bei kiq nomriniq aktq paieidimams. Vykdytojas isipareigoja planuoti audit4 taip,
kad turetq pakankamas galimybes pastebeti reik5mingus ataskaitos ir apskaitos ira5q i5kraipymus (tarp
jrl bet kokius reik5mingus informacijos i5kraipymus, susidariusius del apgaules, klaidq ar istatymq bei
kitq norminiq aktq paZeidimq). AtsiZvelgdamas itai, kad audito metu naudojamas atrankinio tikrinimo
principas, Vykdytojas negarantuoja, kad bus aptiktos visos esmines kiaidos idar) reik5mingi
informacijos i$kraipymai, jei tokiq b0tq.

1.3. Auditas bus atliekamas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais, LR audito istatymu ir kitais
teis€s al$ais, reglamentuojandiais audit4 bei auditorirtr darbp.

2. AUDITo ApIMTIS tR AUDrro ATLIKIMAS

2.l.Audito tikslais Vykdytojas ivertins UZsakovo apskaitos ir vidaus kontrol€s sistemas tiek, kad galetq
sprqsti, ar ji sudaro paka*amq pagrind4 ataskaitai parengti ir nustatl4i, ar UZsakovas tinkamai tvarko
apskait4.

2.2. Audito procedlrq pobfidis ir apimtis priklausys nuo to, kaip Vykdytojas jvertins UZsakovo apskaitos ir
vidaus kontroles sistemas.

2.3. Vykdytojas pateiks UZsakovui auditoriaus i3vad4 apie politines kampanijos finansavimo ataskait4
(toliau -,,audito darbo rezultatus") 2020 m. gruodiio-3O d. ar artimai Siai ditai.

2.a. Vykdytojas iS ankslo planuoja audito darbq paruo$damas audito planq. Tadiau" atsiZvelgdamas i
konkedias aplinkybes, Vykdytojas gali keisti audito apimti ir akcentuojamas sritis.

2.5. Audito planavimo metu UZsakovas ir Vykdytojas susitaria del grafiko, pagal kuri Vykdytojui bus
pateikta informacija ir pagrindZiantys dokumentai (,,Informacijos s4raBas') del ataskaitos projekto,
pateikimo. UZsakovas atsako ui tai, kad Vykdytojui biitq pateikta visa Informacijos s4ra5e nurodyta

atasl5aitor-plqigktas pagal sutart4 grafike siekiant efektyviai ir laiku atlikti audit4.
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2.6. Sia sutartimi apibreZtas auditas bus laikomas baigtu, kai UZsakowi pateikti visi audito darbo
rezultatai, nurodyti Sios sutarties 2.3. punhe, kas ir bus laikoma paslaugq perdavimu - priemimu,
patvirtinandiu" kad isipareigojimai buvo ivykdyti tinkamai ir laiku, nebent Salys butq pasira5iusios
atskir4 perdavimo -priemimo akt4.

2.7. Greta audito darbo rezultatq Vykdytojas pateiks UZsakovui atskirq laiSk4 del bet kokiq atliekant audit4
pastebetq reik5mingq apskaitos ir vidaus kontroles sisternq tr0kumrl (,,Lai5k4 vadovybei"). Tadiau
auditas n6ra skirtas visiems reik5mingiems UZsakovo vidaus kontroles sistemos trflkumams nustatyti,
todel LaiSke vadovybei bus nurodyti tik tie UZsakovo apskaitos ir vidaus kontrolds sistemq ir kitrl
politines kampanijos fmansavimo Saltiniq bei le5q panaudojimo trtikumai, kuriuos Vykdytojas
pastebejo audito metu ir ikuriuos, Vykdytojo nuomone, butina atkreipti UZsakovo demesi. Vykdytojas
atlieka tik tokios apimties vidaus kontroles sistemos periiiir4, kad galetq pateikti audito darbo
rezultatus, todel Vykdytojo pastabos del Sios sistemos nebUtinai apims visus galimus patobulinimus,
kurie galejo bnti pasi[lyti atlikus nuodugnesng specialios paskirties perfifir4.

3. INFoRMAcUoSATSKLETDIMAS

3.l.Audito darbo rezultatai ir bet kurie kiti dokumentai, kuriuos Vykdytojas pateikia veikdamas kaip
audito imone, negali buti atskleidZiami ir (ar) perduodami trediosioms Salims be iSankstinio ra5tiSko
Vykdyojo sutikimo, iiskyrus Lietuvos Respublikos istatymuose numatytus atvejus. Apie bet koki
informacijos atskleidimo atveji UZsakovas i5 anksto ne vdliau kaip prie5 penkias dienas informuos
Vykdytoj4.

3.2. UZsakovas isipareigoja apsaugoti Vykdytoj4 nuo bet kokiq trediqjq Saliq UZsakovui padarytq nuostoliq
ar Zalos, kilusios trdiosioms Salims netinkamai panaudojus Vykdytojo pateiktus dokumenfus ar
informacijq.

3.3. Jei UZsakovas ketina publikuoti ar kitaip platinti dokument4, kuriame be politines kampanijos
finansavimo ataskaitos ir auditoriaus i5vados yra ir kitos informacijos, UZsakovas privalo (a) pateikti
Vykdytojui tokio dokumento projekte ir (b) gauti i5ankstin! ra5ti5k4 Vykdytojo sutikim4 publikuoti
irlar platinti auditoriaus iSvad4 kartu su kita informacija.

4. UZSAKOVO TETSES IR PAREICOS

4.1. UZsakovas ir jo vadovybe atsako uZ politines kampanijos finansavimo ataskaitq bei tinkam4 apskaitos
ira5q, pakankamai tiksliai bet kokiu laikotarpiu atskleidZianCiq Uisakovo finansing b[klg, tvarkym4,
jq tikslum4, iSbaigtum4 bei pagristum4

4.2. UZsakovo vadovybe taip pat atsako uZ tai, kad Vykdytojui b[tq laiku pateikiarni visi jam reikalingi
UZsakovo apskaitos duomenys bei visa kita atitinkama dokumentacija, iskaitant ir vadovybes
sprendimus ar toki4 informacijq bei duomenis, kurie, Vykdytojo nuomone, yra butini, kad jis galetq
pateikti audito darbo rezultatus. Uisakovas sutinka suteikti Vykdytojui neribot4 gailimybg bendrauti su
vadpvais ir visais kitais reikalingais politinds kampanijos dalyviais, kurie audito metu teiktq
visokeriop4 prakting pagalb4 ir tinkamus paaiSkinimus.

4.3. UZsakovas sutinka ir jsipareigoja apsaugoti Vykdytojq jo darbuotojus ir (ar) atstovus nuo bet kokios
atsakomybes, kuri gali kilti del Uisakovo darbuotojq netinkamo irlar neteisingo informacijos
pateikimo,

4.4.Uisakovas ir jo vadovybe atsako uZ teising4 ir piln4 informacijos bei duomenq, reikaiingq auditui
atlikti, pateikim4 Vykdytojui raStu ir LodLiu, jskaitant, informacijq atspindet4 ar neatspindet4 politines
kampanijos finansavimo ataskaitoje, bet ja neapsiribojant.

4.5. $alys igalioja viena kit4 siqsti ir gauti duomenis ir inforrnacij4, kuri yra bltina atliekamo darbo dalis
itant audito darbo rbzultatq projektus, bet jais neapsiribojant), elektroniniu pa5tu (internetu). Salys
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supranta ir pripaZista, kad elektroninio pa5to naudojimas yra rizikingas tuo, kad nei viena $ails negali
garantuoti elektroniniu paStu siundiamos infonnacijos bei duomeml konfidencialumo bei apsaugoti jos
nuo neigaliotq trediqjq asmenq prieigos. Tuo padiu Salys pripaiista, kad jos neatsako viena kitai, jeigu
tretieji agmenys elekfoniniu pa5tu siundiam4 ar gaunam4 informacij4 bei duomenis panaudoja prie5
vienq i5 Saliq, ar tokie hediqjq asmenq veiksmai s4lygoja Zalos (nuostoliq ir pan.) atsiradim4 Saliai.

4.6. UZsakovas turi savo s4skaita uitikrinti Vykdytojo darbuotojams idar) atstovams tinkamas darbo
s4lygas UZsakovo patalpose, tarp jll galimybg naudotis dokumentq kopijavimo, fakso aparatais ir
telefono tinijomis.

5. VYKDVT0JO TEISES IR PARETGoS

5.1. Vykdytojo teisine ir profesine pareiga yra pateikti UZsakovui audito darbo rezultatus.

5.2. Vykdytojas pasilieka teisg nustatyti audito darbo rezultatq turini ir formuluotg.

5.3. Uisakovas suteiks Vykdytojui galimybg gauti visus irod5rmus, kokie pastarajam atrodys reikalingi
siekiant padaryti pagristas i5vadas.

5.4. Atlikdamas audit4 Vykdytojas naudosis visais reikiamais igudZiais, bus atidus ir uolus bei vykdys savo
isipareigojimus pagal taikytinus profesinius standartus.

5.5. Esant bfitinybei, Vykdytojas turi teisg samdyti kitus atstovus bei atskleisti jiems informacij4 bei
duomenis, reikalingus Sia sutartimi apibreZtam auditui atlikti.

5.6. Audito metu Vykdytojo parengti darbo dokumentai ir (arbai UZsakovo parengti ir Vykdytojui pateikti
dokumentai bei kita mediiaga ir (ar) informacija, kuri4 Vykdyojas gavo atlikdamas audit4, yra
laikoma darbo dokumentais ir yra Vykdytojo nuosavybe. Darbo dokumentai yra konfidencialls, juos
saugo Vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos istatymq reikalavimus bei Vykdytojo nustalrt4 politik4
ir procediiras, tadiau jie gali b[ti atskieisti taikytinq istatymq nwnatytais atvejais.

5.7. Vykdytojui priklauso autoriaus ir kitos intelektines nuosavybds teises j tai, kas paruoSta iki audito arba
audito metu, iskaitant sistemas, metodik4, programing irang4 ir technologijas, bet jomis neapsiribojant.
Vykdytojui priklauso visos autoriaus ir kitos intelektines nuosavybes teises i visas ataskaitas,
konsultacijas ra5tu bei kit4 medZiag4, kuri4 Vykdytojas pateike UZsakovui, tadiau UZsakovas turi teisg
naudoti audito darbo rezuliatus Sioje sutartyje numatytais bldais.

6. ATSISKAITYMAS

6.1. Audito atlikimo kaina yra i500,00 (vienas tlkstantis penki Simtai) eury lskaitant PVM 2l proc.

6.2. Auk5diau nurodytas uimokestis yra nustatytas darant prielaid4, kad UZsakovas pagal i3 anksto
suderint4 grafik4 pateikia pagal priimtinus standartus parengt4 dokumentacij4 ir kad UZsakovo
darbuotojai bendradarbiaus su Vykdytoju ir pateiks visus reikalingus dokumentus, duomenis r(ar)
informacijq, kuri galioja ir atitinka Sios sutarties reikalavimus ir yra butina auditui pagal 5i4 sutarti
atlikti.

6.3. UZsakovui bus pateikta sEskaita uZ audit4 Vykdytojui pateikus auditoriaus i5vados projektE.

6.4, UZsakovas isipareigoja laiku sumoketi uZmokesti pagal Vykdytojo pateikt4 s4skait4 Sios sutarties
nustatyta tvarka.

7. KONFIDENCIALUMAS

7,1. Sqlys pripailsta ir patvirtina, kad Sios sutarties nuostatos bei informacija, kuri tapo finoma pasira5ius
''"- Sia\tqrti, bus lailqga konfidencialia ir nebus atskleista jokiai tred.iajal Satiai Ui iSani<stinib raiti5ko'  : , /  "  
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kitos Safes sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas butq privalomas pagal Lietuvos
Respublikos istatymus arba bfitinas tarq kad b6tq tinkamai lvykdyti Sia sutartimi'Saliq prisiimti
isipareigojirnai. Konfidencialumo reikalavimas nera taikomas vieiai skelbiamai informacijai. 

-

7.2. Siekdamos i5vergti nesusipratimq, Salys vienareikimiSkai sutaria, kad aukSdiau esandiame 7.1 punkte
nuslatytas konfidencialumo reikalavimas yra taikomas bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su
UZsakow ir kuri4 Vykdyojas gavo audito metu, i3skynrs tuos atvejus, kai UZsakovas raitu sutinka
atskleisti informacij4 arba kai tai yra privaioma pagal Lietuvos Respublikos jstatymus. UZsakovas
sutinka neatskleisti vykdytojo audito metodikos bei audito atlikimo biidu.

8. SusrI.npymAstRNUTRAUKIMAs

8.l.UZsakovas ir Vykdytojas susitaria, kad 5i4 sutarti gali nutraukti bet kuri i5 Saliq, pranesdama apie
nutraukim4 ra5tu ne veliau nei 30 (trisde5imt) dienq iki numatomos nutraukimo datos. Tokiu atveju
UZsakovas sutinka sumoketi Vykdytojui atitinkam4 uZmokesdio dali uZ audito darb4, atlikt4 iki datos,
kai buvo gautas pranesimas apie numatom4 sutarties nutraukim4 Vykdytojo biure.

9. ATSAKoMYBI

9.l,Vykdytojo atsakomybe yra apribota atsakomybe uZ tiesioginq ial4 (nuostolius, netesybas ir pan.),
kuri4 UZsakovas patirtr4 del Vykdytojo, jo darbuotojq ir (ar) atstovq arba trediqiq asmeml tydiros ar
didelio neatsargumo atliekant Sioje sutartyje numatltas paslaugas.

9.2.Nepaisant to, kad Sios sutarties kurioje nors vietoje galetq blti numatyta prieSingai, jokiu atveju nei
VykdYtojo, 1ei !z-1alcov9 buvqs, biisimas ar esamas darbuotojas ir (ar) atstovas nebus individualiai
atsakingas kitai Saliai ui bet kokius pirmosios Salies isipareigojimus ir atsakomybg pagal Si4 sutarti.

9'3. Uisakovas ir Vykdytojas isipareigoja neperduoti ir (ar) neperleisti trediajai Saliai jokiq i5 dios sutarties
kilusiq teisiq, par.eigq idar) pretenzij4 bei reikalavimq atitinkamai Vykdytojo ar UZsakovo atZvilgiu be
i5ankstinio kitos Salies ra5ytinio sutikimo, jei Sioje sutartyje nenurnatyta kitaip.

10. B.rrcrAlraosros NUosTATos

10.1. Si sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos lstatymais.

10.2. UZsakovas ir Vykdytojas susitaria, kad bet koks gindps ir (ar) reikalavimas, kylantis iS iios
sutatlies, i5 Sios sutarties paZeidimo, nutraukimo ar negaiioSimo ar susijgs su 5ia sutartimi, bus
sprendZiamas Saliq tarpusavio susilarimu. Salims nepasiefus susitarimo, tois gineas ar reikalav'imas,
I,'Tlantis i3 Sios sutarties ar susijgs su 5ia sutartimi, jos paZeidimu, nutraukimu ir negaliojimu, bus
sprendZiamas Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

l0'3. Sutarties s4iygos gali b[ti keiEiamos bet kuriuo metu, remiantis ra5ytine $aHq sutartimi.

10.4. 3ia sutartimi Satys uitikrina, kad jos galiojimo metu teiks viena kitai operatyvius praneiimus apie
tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks ivykis, aplinkybe ar sqlyga, kuri gali paveikti 5i4 sutarti ar
s4lygoti jos paZeidimq, taip pat kad veiks geranoriSkai viena kitos atZvilgiu ir visokeriopai stengsis
uZtikrinti, kad bntr4 laikomasi Sios sutarties.

10.5. Salys vienareiksmi5kai susitaria ir pripaZjsta, kad nei viena i5 Sios sutarties salygq nesali btiti
laikoma at5aukta kurios nors Safies, neUent iokj raiti5k4 atSaukimq pasira5i abi S;iis. fois Satiq
pateiktas bet kurios Sios sutarties s4lygos paZeidimo atUaukimas nebus laikomas jokios kitos Sios
sutarties sqlygos atsaukimu ar kito sios sutarties s4lygos paieidimo atsaukimu.

10.6' UZsakovas ir Vykdytojas susitaria, kad bet kokje prane5imii, praSymai bei kitoks
susiraiinejimas radtu vyks lietuv,iq ir bus iteikiamas asmeni5kai Safies lgalioto atitovo arba siundiamas

lai5ku, nebsnt Salys susitartq kitaip.



Tai paliudydamog Salys sudare Bi4 sutarti 2020 n- spalio 2l d. tietuviq kalba dvism egzernplioriais
- po vien4 Vykdytojui ir UZsakovui.
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