
POLITINĖ  S REKLAMOS STEBĖ  SENOS DUOMENŲ   ATASKAITA

Justiniškių  rinkimų  apygarda Nr. 7
(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 žmonių  partijos
Justiniškių  rinkimų 

apygardoje Nr. 7  kandidatas
EMILIS MIKELĖ  NAS (A)

www.diena.lt; 0;
2012-10-03

0; 1006209 0 12,10-0,00 0,00 Pirmas puslapis

2 LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ  

PARTIJA (S)

Laikraštis 15 min;
37(1268); 2012-09-28

Svarbiausia - žmogus;
304788

488 23,96-31,94 12990,00

3 POLITINĖ   PARTIJA "SĄ 
JUNGA TAIP" (S)

Laikraštis 15 min;
35(1266); 2012-09-14

1000 eurų  atlyginimas -
ne svajonė , o realybė ;

306107

326 23,96-31,94 8678,00

4 POLITINĖ   PARTIJA "SĄ 
JUNGA TAIP" (S)

Laikraštis 15 min;
37(1268); 2012-09-28

akubiliaus Lietuva 
atgimusi Lietuva;

306110

488 23,96-31,94 12990,00

Iš viso:  34658,00

Stebė senos grupė :

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

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

2012.10.04 10:10:58



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

SUSIPAŽINAU
   Savivaldybė s (apygardos) rinkimų  komisijos pirmininkas    ________________________              ____________________________________________

(parašas)                                                             (vardas, pavardė )

2012 m.   spalio    4  d.

2012.10.04 10:10:58


