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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 Antakalnio rinkimų 
apygardoje Nr. 3  kandidatė 

AURELIJA STANCIKIENĖ  
(S)

UAB "Lietuvos ryto"
spaustuvė ; 0; 2012-09-03

lankstinukai; 12 0 0,00-0,00 0,00

2 Darbo partijos Antakalnio
rinkimų  apygardoje Nr. 3 
kandidatas GINTARAS
TAMOŠIŪ  NAS (S)

UAB "JCDecaux
LIETUVA" lauko

reklama; 0; 2012-10-01

plakatas; 2011-250 21600 348,48-435,60 0,00 Tinkamai pažymė
ta politinė  reklama

3 Lietuvos socialdemokratų 
partijos Antakalnio rinkimų 
apygardoje Nr. 3  kandidatas

JURAS POŽELA (S)

UAB "ZOOM OUT" ; 0;
2012-10-01

tentas; 12/07/S 21000 53,24-59,29 0,00 Tinkamai pažymė
ta politinė  reklama

4 Tė vynė s są jungos - Lietuvos
krikšč ionių  demokratų 

Antakalnio rinkimų 
apygardoje Nr. 3 kandidatas
ANDRIUS KUBILIUS (S)

UAB "ADCOM"; 0;
2012-10-01

plakatas; 4.3 21600 5,00-0,00 0,00 Tinkamai pažymė
ta politinė  reklama

2012.10.25 16:34:02



5 LIETUVOS VALSTIEČ  IŲ
  IR ŽALIŲ  JŲ   SĄ 

JUNGA (S)

Laikina išorinė 
reklama; 0; 2012-10-08

plakatas; 0 2000 0,00-0,00 0,00 Netinkamai pažy,ė
ta politinė  reklama

- ant plakato
nenurodytas

informacijos rengė
jo/skleidė jo

pavadinimas,sutart
ies/užsakymo

numeris ir tiražas. 
6 "DRĄ  SOS KELIAS"

POLITINĖ   PARTIJA(S) 
UAB "Clear Channel

Lietuva"; 0;
2012-10-08

0; 12-50 40000 580,80-871,20 0,00 Tinkamai pažymė
ta politinė  reklama

7 Lietuvos socialdemokratų 
partijos Antakalnio rinkimų 
apygardoje Nr. 3  kandidatas

JURAS POŽELA (S)

UAB "Clear Channel
Lietuva"; 0;
2012-10-09

0; 0 40000 0,00-0,00 2800,00 Politinė s reklamos
žymė jimo

neatitikimai:
nenurodytas

informacijos rengė
jas/skleidė jas,

sutarties numeris
ir tiražas. 

8 Tė vynė s są jungos - Lietuvos
krikšč ionių  demokratų 

Antakalnio rinkimų 
apygardoje Nr. 3 kandidatas
ANDRIUS KUBILIUS (S)

UAB "ADCOM"; 0;
2012-10-23

plakatas transporto
stotelė je; 4.3

21600 0,00-0,00 0,00 Tinkamai pažymė
ta politinė  reklama

9 Liberalų  ir centro są jungos
Antakalnio rinkimų 

apygardoje Nr. 3  kandidatas
GINTAUTAS BABRAVIČ 

IUS (S)

UAB MEDIAPOOL"; 0;
2012-10-12

plakatas; 0 2240 5,00-0,00 0,00 Plakatuose
nepažymė tas

sutarties su UAB
"Mediapool"

numeris
10 LIETUVOS

SOCIALDEMOKRATŲ  
PARTIJA (S)

Laikina išorinė 
reklama; 0; 2012-10-11

plakatas; 0 2400 0,00-0,00 0,00 Politinė s
reiklamos žymė

jimo
neaqtitikimai:
nenurodytas

informacijos rengė
jo/skleidė jo

pavadinimas ir
sutarties/užsakym

o Nr.
11 Partijos Tvarka ir

teisingumas Antakalnio
rinkimų  apygardoje Nr. 3 

kandidatas KAZYS
ZULONAS (A)

UAB "Garsų  pasaulis"; 0;
2012-10-09

lankstinukas;
PC+22/120716-3

580 0,00-0,00 0,00 Tinkamai pažymė
ta politinė  reklama

12 PARTIJA TVARKA IR
TEISINGUMAS (S)

UAB "Judex spauda"; 0;
2012-10-11

skrajutė ; 14548 480 0,00-0,00 0,00 Tinkamai pažymė
ta politinė  reklama

2012.10.25 16:34:02



13 Lietuvos socialdemokratų 
partijos Antakalnio rinkimų 
apygardoje Nr. 3  kandidatas

JURAS POŽELA (S)

Parengė  politinė s
kampanijos dalyvis; 0;

2012-10-11

brošiū ra; 000002 4600 0,00-0,00 0,00 Politinė s reklamos
žymė jimo

neatitikimai:
nenurodytas
informacijos

skleidė jo/rengė jo
pavadinimas,

tiražas.
Iš viso:  2800,00

Stebė senos grupė :
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