
POLITINĖ  S REKLAMOS STEBĖ  SENOS DUOMENŲ   ATASKAITA

Marijampolė s savivaldybė s rinkimų  komisija Nr. 29
(stebė tojo pavadinimas)

2011 m. naujų  rinkimų  į Lietuvos Respublikos Seimą  vienmandatė je Marijampolė s rinkimų  apygardoje Nr. 29 politinė  kampanija
(politinė s kampanijos pavadinimas)

PATVIRTINTA
Vyriausiosios rinkimų  komisijos
2010 m. lapkrič io 26 d.
sprendimu Nr. Sp-102

Eil.
Nr.

Politinė s
kampanijos

 dalyvio, kurio
interesais rinkimų 

agitacijos
kampanijos

laikotarpiu buvo
skleidžiama politinė 

reklama,
pavadinimas

Periodinio leidinio
pavadinimas,

numeris ir data
- - - - - - -

Radijo, televizijos
kanalo pavadinimas
ir transliavimo data

ir laikas

Straipsnio
pavadinimas,

užsakymo numeris ir
 pan.

- - - - - - -
Programos

pavadinimas,
užsakymo

 numeris ir pan.

Politinė s reklamos
apimtis (pvz. plotas

(cm²) / tiražas)
- - - - - - -

Programos trukmė 
(pvz.: sek., min. ar val.)

Rengė jo ar
skleidė jo

deklaruotas ir
VRK

skelbiamas
įkainis (pvz.:
 už sek., min.,
 val. ar cm²)

Rinkimų
agitacijos

 laikotarpiu
paskleistos

politinė s
reklamos kaina

(suma, Lt)

Pastabos /
Komentarai

(pvz.
nepažymė ta,

pirmas puslapis,
reklama

 televizijoje ,
nedeklaruoti

 įkainiai)

1 Lietuvos socialdemokratų 
partijos Marijampolė s

rinkimų  apygardoje Nr. 29 
kandidatas ALBINAS

MITRULEVIČ  IUS (S)

Laikraštis "Miesto
laikraštis"; 8;
2011-01-28

Dirbant kartu - viskas
įmanoma; 1/006

471 4,84-0,00 2279,00

2 Lietuvos Respublikos
liberalų  są jū džio

Marijampolė s rinkimų 
apygardoje Nr. 29 

kandidatas PAULIUS
ULECKAS (A)

Laikraštis "Miesto
laikraštis"; 8,10;

2011-01-28

Profesionalus požiū ris
valstybė s valdymui;

1/005

40 3,63-0,00 290,40

3 Krikšč ionių  partijos
Marijampolė s rinkimų 

apygardoje Nr. 29 
kandidatas ALGIS

ŽVALIAUSKAS (A)

Savaitraštis "100
procentų "; 2;
2011-01-13

Dirbti Lietuvai ir
Marijampolei; P-4

513 2,42-3,03 1241,60

4 Lietuvos socialdemokratų 
partijos Marijampolė s

rinkimų  apygardoje Nr. 29 
kandidatas ALBINAS

MITRULEVIČ  IUS (S)

Savaitraštis "100
procentų "; 3;
2011-01-20

Dirbant kartu - viskas
įmanoma; P-5

967 2,42-3,03 2340,00

2011.04.15 15:55:58



5 Lietuvos Respublikos
liberalų  są jū džio

Marijampolė s rinkimų 
apygardoje Nr. 29 

kandidatas PAULIUS
ULECKAS (A)

Savaitraštis "100
procentų "; 4;
2011-01-27

Tvarkingos gatvė s,
mažesni mokesč iai,

sytramdyti nusikaltė liai;
P-7

128 2,42-3,03 309,76

Iš viso:  6460,76

Stebė senos grupė :

   _________________________________                    __________________________                     ____________________________________________
               (pareigos) (parašas)                                                             (vardas, pavardė )

   _________________________________                    __________________________                     ____________________________________________
               (pareigos) (parašas)                                                             (vardas, pavardė )

   _________________________________                    __________________________                     ____________________________________________
               (pareigos) (parašas)                                                             (vardas, pavardė )

SUSIPAŽINAU
RITA BENDARAVIČ  IENĖ     Savivaldybė s (apygardos) rinkimų  komisijos pirmininkas    ________________________              ____________________________________________

(parašas)                                                             (vardas, pavardė )

2011 m.   vasario    3  d.

2011.04.15 15:55:58


