
POLITINĖ  S REKLAMOS STEBĖ  SENOS DUOMENŲ   ATASKAITA

Senamiesč io rinkimų  apygarda Nr. 2
(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 Tė vynė s są jungos - Lietuvos
krikšč ionių  demokratų 
Senamiesč io rinkimų 

apygardoje Nr. 2 kandidatas
ARVYDAS

ANUŠAUSKAS (S)

UŽDAROJI AKCINĖ  
BENDROVĖ   "LODVILA";
nė ra numerio; 2012-09-24

Aš už Lietuvą ; 1842 880 0,00-0,00 0,00 Lankstinukas

2 Politinė s partijos "Są junga
Taip" Senamiesč io rinkimų 
apygardoje Nr. 2  kandidatė 

AGNĖ   ZUOKIENĖ   (A)

UAB VAIBRA; be numerio;
2012-09-24

Agnė  Zuokienė ; 0926-
122

294 0,00-0,00 0,00

3 Liberalų  ir centro są jungos
Senamiesč io rinkimų 

apygardoje Nr. 2  kandidatė 
NORA RIBOKIENĖ   (S)

UAB "JCDecaux
LIETUVA" lauko

reklama; be numerio;
2012-09-24

Nora Ribokienė ; 2012-
3111/A-1

0 0,00-0,00 0,00

4 Darbo partijos Senamiesč io
rinkimų  apygardoje Nr. 2 

kandidatė  NIJOLĖ  
JAGELAVIČ  IENĖ   (S)

UAB "JCDecaux
LIETUVA" lauko

reklama; be numerio;
2012-09-24

Nijolė  Jagelavič ienė ;
1011-150

0 0,00-0,00 0,00

Iš viso:  0,00
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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    14  d.

2012.10.14 09:23:36


