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Viešosios informacijos 
 skleidė jas

Politinė  reklama 
(straipsnis, laida, klipas ar kita)

Politinė  reklama apmokė ta
(užpildykite atitinkamą  (-as) skiltį (-is)

kito šaltinio lė šomis
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1 Savaitraštis "Šiauliai

plius"
41459 2012-

10-08
Politinė  tiesioginė 

laida
0 40 min. / 0 1 2420 2420 0 0 0

2420 0 0 - 0

0 0 0 - 0
Iš viso:  

iš jų  agitaciniams siužetams per televiziją :  

* – per televiziją  transliuojami ne trumpesni kaip 30 sekundžių  agitaciniai siužetai, kuriuose politinė s kampanijos dalyvis informuoja apie politinę  programą  arba pasisako aktualiais visuomenei klausimais. (Įstatymo 19 str. 1 d. 2 p.)
Politinės kampanijos dalyvio išlaidos šiems siužetams negali viršyti 50 procentų  politinė s kampanijos dalyviui nustatyto didžiausio leistino politinė s kampanijos išlaidų  dydžio. (Įstatymo 19 str. 2 d.)

Politinė s kampanijos dalyvis
(ar jo įgaliotas asmuo) 

__________________________                                ____________________________________________________________
(parašas) (vardas, pavardė )
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