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PATVIRTINTA
Vyriausiosios rinkimų komisijos
2012 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. Sp-109

2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimų politinė kampanija
(Politinė kampanija)

UAB "PRAMOGŲ RULETĖ IR KO" spauda (lankstinukai)
(Viešosios informacijos rengė jas ar skleidė jas)

VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖ JO AR SKLEIDĖ JO DEKLARACIJA
2012 m. lapkrič io 12 d.
(data)

Eil. Politinė s kampanijos dalyvis,
nr. kurio interesais politinė reklama
buvo paskleista

Asmuo, užsakę s parengti ar
paskleisti politinę reklamą
(vardas, pavardė / pavadinimas)

1

POLITINĖ PARTIJA "SĄ
JUNGA TAIP"
(S)

Politinė partija "Są junga Taip"

2

POLITINĖ PARTIJA "SĄ
JUNGA TAIP"
(S)

Politinė partija "Są junga Taip"

3

POLITINĖ PARTIJA "SĄ
JUNGA TAIP"
(S)

Politinė partija "Są junga Taip"

4

POLITINĖ PARTIJA "SĄ
JUNGA TAIP"
(S)

Politinė partija "Są junga Taip"

Periodinio spaudos
Straipsnio pavadinimas,
Politinė s
leidinio pavadinimas,
užsakymo numeris
reklamos
numeris ir išleidimo data
ir pan.
apimtis
------------(pvz., plotas
Radijo/televizijos kanalo Programos pavadinimas, (cm2) ar tiražas)
pavadinimas,
užsakymo numeris
------transliacijos data ir laikas
ir pan.
Programos
trukmė
(pvz., s, min.
ar h)
UAB „PRAMOGŲ
RULETĖ IR KO“ spauda
(lankstinukai);
2012-10-01
UAB „PRAMOGŲ
RULETĖ IR KO“ spauda
(lankstinukai);
2012-10-04
UAB „PRAMOGŲ
RULETĖ IR KO“ spauda
(lankstinukai);
6;
2012-09-21
UAB „PRAMOGŲ
RULETĖ IR KO“ spauda
(lankstinukai);
6;
2012-09-21

Į kainis
(pvz.,
Lt/cm2 ar
Lt/min.)

Publikacijų /
transliacijų
skaič ius

Politinė s
reklamos
skleidimo
etapas
(parengimas
/ tarpininkavimas
/ skleidimas)

Agitacinis
siužetas per
televiziją
pagal
Įstatymo 19
straipsnį *
(Taip/Ne)

Suma be
PVM, Lt

Suma su
PVM, Lt

Paskelbtos politinė s
reklamos kaina
(suma, Lt)

Užsakovo
Politinė s reklamos
neapmoapmokė jimas
kė ta
(Įrašykite sumą (-as) į
atitinkamą (-as) skiltį (-is)) politinė
reklama
Užsakovo
Politinė
(suma Lt)
apmokė ta
reklama
(suma, Lt)
rengė jo
skleidė jo
lė šomis
(suma, Lt)
0
0
363

skrajuč ių
platinimas

0;
1 savaitė

363

0

Skleidimas

Ne

300

363

A6 skrajutė s;
RS28/09-2012-01

2000;
0

,12-,18

0

Skleidimas

Ne

200

242

242

0

0

Leidinys
"Mikromedija";
RL06/09-2012-02

10000;
236,7

1,21-1,8

0

Skleidimas

Ne

352,68

426,74

426,74

0

0

Leidinys Mikromedija;
RL06/09-2012-01

10000;
227,31

2,42-3,63

0

Skleidimas

Ne

522,81

632,6

0

0

632,6

1375,49

1664,34

668,74

0

995,6

Iš viso:

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

Deklaraciją parengė

(parašas)

(vardas, pavardė )

________________________________________________________________________________________________________________________________________
(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė )
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Viešosios informacijos rengė jo ar skleidė jo
deklaracijos
priedas

2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimų politinė kampanija
(Politinė kampanija)

UAB "PRAMOGŲ RULETĖ IR KO" spauda (lankstinukai)
(Viešosios informacijos rengė jas ar skleidė jas)

VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖ JO AR SKLEIDĖ JO DEKLARACIJOS SUVESTINĖ
2012 m. lapkrič io 12 d.
(data)

Eil.
Nr.

1

Politinė s kampanijos dalyvis, kurio
interesais politinė reklama buvo
paskleista

Politinė s reklamos
skleidimo etapas

POLITINĖ PARTIJA "SĄ JUNGA TAIP"
(S)

Skleidimas

Deklaracijos
eiluč ių
skaič ius

Paskelbtos politinė s
reklamos kaina
(suma su PVM, Lt)

4

1664,34

Politinė s reklamos apmokė jimas
Užsakovo apmokė ta
(suma, Lt)
668,74

Politinė reklama rengė jo
ar skleidė jo lė šomis
(suma, Lt)
0

Užsakovo neapmokė ta
politinė reklama
(suma, Lt)

995,6

Viešosios informacijos rengė jo, skleidė jo vadovas ___________________________________________________________________________________________________________________________
(pareigos)

Deklaraciją parengė

(parašas)

(vardas, pavardė )

___________________________________________________________________________________________________________________________
(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė )

