
POLITINĖ  S REKLAMOS STEBĖ  SENOS DUOMENŲ   ATASKAITA

Aušros rinkimų  apygarda Nr. 23
(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 Aušros rinkimų 

apygardoje Nr. 23 
kandidatas EDVARDAS

ŽAKARIS (S)

Savaitraštis
"Šiauliai plius";
433; 2012-09-07

Tū kstanč iai šiaulieč ių 
- už socialdemokratų 

kandidatus; 40900

240,5 0,00-0,00 0,00 Kita

2 Lietuvos socialdemokratų 
partijos Aušros rinkimų 

apygardoje Nr. 23 
kandidatas EDVARDAS

ŽAKARIS (S)

www.Etaplius.lt; ; ; 0 0,00-0,00 0,00 Splius
internetiniame

puslapyje
patalpinta

reklama, matosi
jog pridė tas

prierašas jog tai
politinė  reklama,

tač iau labai
smulkus šriftas,

neviskas įskaitoma
3 Lietuvos Respublikos

liberalų  są jū džio Aušros
rinkimų  apygardoje Nr. 23 

kandidatas DARIUS
KRIŠTAPONIS (A)

www.Etaplius.lt; ; ; 0 0,00-0,00 0,00
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4 Darbo partijos Aušros
rinkimų  apygardoje Nr. 23 
kandidatas MINDAUGAS

KIESAS (S)

; ; ; 0 0,00-0,00 0,00 Plakatas
pakabintas ant
PZU draudimo

lango adresu Tilžė
s 151 g. Šiauliai

5 Tė vynė s są jungos - Lietuvos
krikšč ionių  demokratų 

Aušros rinkimų  apygardoje
Nr. 23  kandidatas

EGIDIJUS VAREIKIS (S)

; ; ; 0 0,00-0,00 0,00 Didžiausias
plakatas

pakabintas ant
namo stogo

adresu Tilžė s 151
g. Šiauliai

6 Liberalų  ir centro są jungos
Aušros rinkimų  apygardoje
Nr. 23  kandidatas VINCAS

LAURUTIS (S)

; ; ; 0 0,00-0,00 0,00 Reklaminis
stendas stovi
Architektų  g.

numerio nustatyti
neįmanoma nes
tai prie pač ios

gatvė s
7 Lietuvos socialdemokratų 

partijos Aušros rinkimų 
apygardoje Nr. 23 

kandidatas EDVARDAS
ŽAKARIS (S)

www.snaujienos.lt; x;
2012-09-20

Svarbiausia žmogus; x 0 0,00-0,00 0,00 Blykč iojanti
reklama

8 Lietuvos socialdemokratų 
partijos Aušros rinkimų 

apygardoje Nr. 23 
kandidatas EDVARDAS

ŽAKARIS (S)

Dienraštis "Šiaulių 
kraštasâ€•; 220;
2012-09-20

Dė l valstybinio
socialinio draudimo

valstybė s lė šomis
asmenims, namuose

slaugantiems
neįgaliuosius; 151908

63 0,00-0,00 0,00

9 Liberalų  ir centro są jungos
Aušros rinkimų  apygardoje
Nr. 23  kandidatas VINCAS

LAURUTIS (S)

Savaitraštis
"Šiauliai plius";
436; 2012-09-28

Šiaulių  universiteto
žlugdymui ne; 41149

60 0,00-0,00 0,00

10 Lietuvos socialdemokratų 
partijos Aušros rinkimų 

apygardoje Nr. 23 
kandidatas EDVARDAS

ŽAKARIS (S)

Savaitraštis
"Šiauliai plius";
436; 2012-09-28

Apie Edvardą  Žakarį,
Valerijų  Simulik ir

Arvydą  Mockų ; 41025

80 0,00-0,00 0,00

11 Lietuvos socialdemokratų 
partijos Aušros rinkimų 

apygardoje Nr. 23 
kandidatas EDVARDAS

ŽAKARIS (S)

UAB "JCDecaux
LIETUVA" lauko

reklama; x; 2012-09-30

palakatas Svarbiausia
žmogus; x

0 0,00-0,00 0,00 Plakatas
pakabintas

Vytauto gatvė je
prie "Rū tos"
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12 Liberalų  ir centro są jungos
Aušros rinkimų  apygardoje
Nr. 23  kandidatas VINCAS

LAURUTIS (S)

AB spaustuvė  "Titnagas";
1; 2012-09-20

Mes Šiaulieč iai; x 150 0,00-0,00 0,00 Tai yra liberalų  ir
centro są jungos
Šiaulių  skyriaus

leidinys
(laikraštis)

Iš viso:  0,00

Stebė senos grupė :

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

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

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

SUSIPAŽINAU
   Savivaldybė s (apygardos) rinkimų  komisijos pirmininkas    ________________________              ____________________________________________

(parašas)                                                             (vardas, pavardė )

2012 m.   rugsė jo    30  d.
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