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Klaipė dos rajono laikraštis "Banga"
(Viešosios informacijos rengė jas ar platintojas (skleidė jas))

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) Algirdas Butkevič ius Klaipė dos rajono laikraštis

"Banga" 32 2009-04-29
Krizė 

socialdemokratų 
akimis 02 AB

20 p, 2,4 1 347,52 0 347,52 0

2  ALGIRDAS BUTKEVIČ  IUS (S) A;gordas Butkevič ius Klaipė dos rajono laikraštis
"Banga" 32 2009-04-29

Krizė 
socialdemoktratų 

akimis 02AB

20 p, 2,4 1 347,52 0 347,52 0

3  ALGIRDAS BUTKEVIČ  IUS (S) Algirdas Butkevič ius Klaipė dos rajono laikraštis
"Banga" 29 2009-04-18

Algirdas
Butkevič ius: už

permainas, svarbias
žmogui 01AB

20 p, 3,12 1 0 0 2209,85 2209,85

695,04 0 2904,89 2209,85Iš viso:

Apskaitą  parengė 
________________________________________________________________________________________________________________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė )

2009 m.   gegužė s    11  d.

2009.06.12 14:35:58


