
POLITINĖ  S REKLAMOS STEBĖ  SENOS DUOMENŲ   ATASKAITA

Skuodo - Mažeikių  rinkimų  apygarda Nr. 37
(stebė tojo pavadinimas)

2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimų  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 Skuodo - Mažeikių 
rinkimų  apygardoje Nr. 37 
kandidatas BRONISLOVAS

STASIULIS (S)

Skuodo rajono laikraštis
"Mū sų  žodis" ; 61
(8069); 2012-08-10

Tinklinio turnyras
kandidato į Seimą 

Bronislovo Stasiulio
taurei laimė ti; 046

0 1,09-0,00 0,00

2 LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ  

PARTIJA (S)

Skuodo rajono laikraštis
"Mū sų  žodis" ; 62
(8068); 2012-08-14

Socialdemokratų 
partijos diena Skuode;

048

0 1,57-0,00 0,00

3 LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ  

PARTIJA (S)

Skuodo rajono laikraštis
"Mū sų  žodis" ; 65
(8073); 2012-08-24

Į Seimą  - tik
kompetetingi nariai; 050

0 1,09-0,00 0,00

4 LIETUVOS
RESPUBLIKOS

LIBERALŲ   SĄ  JŪ  DIS
(S)

Skuodo rajono laikraštis
"Mū sų  žodis" ; 68
(8076); 2012-09-04

Įdarbinti nereikia šelpti -
 kur kablelį dė tum tu?;

055

0 1,09-0,00 0,00

Iš viso:  0,00

Stebė senos grupė :

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

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

SUSIPAŽINAU
   Savivaldybė s (apygardos) rinkimų  komisijos pirmininkas    ________________________              ____________________________________________

(parašas)                                                             (vardas, pavardė )

2012 m.   spalio    4  d.

2012.10.04 09:45:03


