
POLITINĖ  S REKLAMOS STEBĖ  SENOS DUOMENŲ   ATASKAITA

Nevė žio rinkimų  apygarda Nr. 26
(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 "Drą sos kelias" politinė s
partijos Nevė žio rinkimų 

apygardoje Nr. 26 
kandidatas VAIDAS REPEČ

 KA (A)

Dienraštis
"Sekundė "; 202;

2012-09-08

Politiko tribū na; DK-
09.08

120 0,00-0,00 0,00

2 Tautininkų  są jungos Nevė
žio rinkimų  apygardoje Nr.
26  kandidatas LAIMUTIS

VASILEVIČ  IUS (S)

Dienraštis
"Sekundė "; 214;

2012-09-22

Politiko tribū na; L.V.-
09.22.

120 522,72-580,80 0,00

3 Darbo partijos Nevė žio
rinkimų  apygardoje Nr. 26 

kandidatas PETRAS
NARKEVIČ  IUS (S)

Dienraštis
"Sekundė "; 220;

2012-09-29

Politiko tribū na; P.N-
09.29

120 522,72-580,80 0,00

4 Liberalų  ir centro są jungos
Nevė žio rinkimų  apygardoje
Nr. 26  kandidatas VINCAS

BABILIUS (S)

Dienraštis
"Sekundė "; 220;

2012-09-29

Politiko tribū na; V.B.-
09.29

120 522,72-580,80 0,00

5 Lietuvos Respublikos
liberalų  są jū džio Nevė žio
rinkimų  apygardoje Nr. 26 
kandidatas RAIMUNDAS

POVILONIS (A)

Dienraštis
"Sekundė "; 220;

2012-09-29

Politiko tribū na; L.S.-
09.29

52 522,72-580,80 0,00
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6 Lietuvos Respublikos
liberalų  są jū džio Nevė žio
rinkimų  apygardoje Nr. 26 
kandidatas RAIMUNDAS

POVILONIS (A)

Laikraštis
"Panevė žio
rytas"; 114;
2012-09-29

Liberalų  sveiko proto
balsas-už mažus mokesč

ius; 2PRAR-290

75 4,02-5,81 0,00

7 Lietuvos Respublikos
liberalų  są jū džio Nevė žio
rinkimų  apygardoje Nr. 26 
kandidatas RAIMUNDAS

POVILONIS (A)

Laikraštis
"Panevė žio
rytas"; 102;
2012-09-01

Premjere,
ĮSIKLAUSYK į liberalų

 sveiko proto balsą ;
2PRAR-252

161 4,02-5,81 0,00

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.   spalio    4  d.
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