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Laikraštis "Kupiškė nų  mintys"
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VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖ  JO AR PLATINTOJO (SKLEIDĖ  JO)
DEKLARACIJA

Eil.
nr.

Politinė s kampanijos dalyvis, kurio
interesais politinė  reklama buvo

paskleista
(vardas, pavardė  / pavadinimas)

Asmuo, užsakę s parengti ar
paskleisti politinę  reklamą 

(vardas, pavardė  / pavadinimas)

Periodinio spaudos
leidinio pavadinimas,

numeris ir išleidimo data
- - - - - - -

Radijo/televizijos kanalo
pavadinimas,

transliacijos data ir
laikas

Straipsnio pavadinimas,
užsakymo numeris ir

pan.
- - - - - - -

Programos pavadinimas,
užsakymo numeris ir

pan.

Politinė s
reklamos
apimtis

(pvz., plotas
(cm²) ar
tiražas)

- - - - - - -
Programos

trukmė 
(pvz., s, min.

ar h)

Į kainis
(pvz., Lt/cm²
ar Lt/min.)

Publikacijų 
/ transliacijų

 skaič ius

Užsakovo
apmokė ta
(suma Lt)

Politinė 
reklama

rengė jo ar
platintojo
(skleidė jo)

lė šomis
(suma Lt)

Paskelbtos
 politinė s
reklamos

kaina
(suma Lt)

Užsakovo
neapmokė ta

politinė 
reklama
(suma Lt)

Politinė s reklamos
apmokė jimas

(įrašykite sumą  (as) į
atitinkamą  (as) skiltį (s))

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1  ALGIRDAS BUTKEVIČ  IUS (S) LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ  

PARTIJA
Laikraštis "Kupiškė nų 
mintys" Nr. 60 (8690)

2009-05-23

Nuoširdžiai dė koju
visiems Užs. Nr.808

108,50 kv, cm 4,52 1 0 0 490,64 490,64

2  LORETA GRAUŽINIENĖ   (S) LORETA GRAUŽINIENĖ  Laikraštis "Kupiškė nų 
mintys" Nr. 54 (8684)

2009-05-09

Gerbiami kupiškė nai
Užs. Nr.741

55 kv, cm 4,52 1 248,71 0 248,71 0

3  LORETA GRAUŽINIENĖ   (S) LORETA GRAUŽINIENĖ  Laikraštis "Kupiškė nų 
mintys" Nr. 53 (8683)

2009-05-07

Gerbiami kupiškė nai
Užs. Nr.741

55 kv, cm 3,21 1 176,71 0 176,71 0

425,42 0 916,06 490,64Iš viso:

Apskaitą  parengė 
________________________________________________________________________________________________________________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė )

2009 m.   birželio    17  d.

2009.06.17 09:42:15


