
POLITINĖ  S REKLAMOS STEBĖ  SENOS DUOMENŲ   ATASKAITA

Širvintų  rajono savivaldybė s Nr. 48 rinkimų  komisija
(stebė tojo pavadinimas)

2015 m. birželio 7 d. pakartotiniai Širvintų  rajono savivaldybė s tarybos nario - mero ir Trakų  rajono savivaldybė s tarybos rinkimai
(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, Eur)

Pastabos /
Komentarai

(pvz.
nepažymė ta,

pirmas puslapis,
reklama

 televizijoje ,
nedeklaruoti

 įkainiai)

1 Tė vynė s są jungos - Lietuvos
krikšč ionių  demokratų 
Širvintų  rajono rinkimų 

apygardoje Nr. 48
kandidatas į merus

AUDRIUS SKAISTYS (A)

Laikraštis "Širvintų 
kraštas"; 40 (895);

2015-06-03

A.Skaistys: politinį
turgų  išvaikys žmonių 

išrinktas meras; 35

910,35 0,70-0,00 637,24

2 Darbo partijos Širvintų 
rajono rinkimų  apygardoje

Nr. 48 kandidatė  į merus
ŽIVILĖ   PINSKUVIENĖ   (S)

Laikraštis "Širvintų 
kraštas"; 41 (896);

2015-06-05

Pokyč iai pradė ti. Ar bus
tę siami, priklauso nuo
Jū sų , mieli Širvintų 

krašto žmonė s!; 36

285,6 0,70-0,00 199,92

Iš viso:  837,16

Stebė senos grupė :

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

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

   _________________________________                    __________________________                     ____________________________________________
               (pareigos) (parašas)                                                             (vardas, pavardė )
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SUSIPAŽINAU
   Savivaldybė s (apygardos) rinkimų  komisijos pirmininkas    ________________________              ____________________________________________

(parašas)                                                             (vardas, pavardė )

2015 m.   birželio    7  d.
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