Bendrasis komitetų veiklos reglamentas
1. Komitetų veiklos tikslai:
1. Sudaryti sąlygas partijos nariams vienytis ir prisidėti prie partijos tikslų įgyvendinimo pagal interesus.
2. Veiksmingai prisidėti siekiant partijos tikslų komiteto kompetencijos srityse (programų rengimas,
pozicijų aktualiais klausimais formulavimas, kita).
3. Išnaudoti ir vystyti partijos narių intelektualinį potencialą ir kompetencijas.
1.2 Komitetų veiklos principai – demokratiškumas, viešumas, partijos narių lygiateisiškumas,
bendradarbiavimas, partijos tikslų siekimas.
1.3 Pagrindinės komitetų funkcijos
1. Komiteto srities politinių klausimų nagrinėjimas ir siūlymų formulavimas (savo iniciatyva ir partijos
vadovybės pavedimu).
2. Dalyvavimas svarstant ir formuluojant partijos programas bei nuostatas atitinkamos srities klausimais.
3. Komiteto ir partijos narių kompetencijos atitinkamoje srityje tobulinimas.
4. Atitinkamos srities diskusijų forumo ir savišvietos tekstų partijos interneto svetainėje kuravimas.
5. Renginių, diskusijų komiteto veiklos srityje organizavimas ir kooperacija, kai kartu dalyvauja partijos
sekretoriatas.
6. Partijos suformuluotų pavedimų atitinkančių komiteto kompetenciją atlikimas.
1.4 Kitos galimos komitetų veiklos
1. Pagrindinis komitetas per metus surengia (savarankiškai ar kooperuojantis) bent vieną rimtesnę
konferenciją, seminarą svarbiomis savo srities temomis. Siektina, kad joje dalyvautų ne mažiau kaip 30
partijos narių.
2. Kitos bendrąją komitetų koncepciją atitinkančios veiklos.
2. Komitetų darbo tvarka
1. Kiekvienas partijos narys turi teisę dalyvauti bet kurio komiteto veikloje, o narystės skirtinguose
komitetuose skaičius neribojamas.
2. Tuo pat metu partijos narys gali eiti vadovaujančias pareigas tik viename komitete.
3. Remiantis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio įstatais ir atsižvelgiant į komitetų vietą partijos
valdymo struktūroje, komitetus steigia partijos Valdyba, susibūrus komiteto veikimo iniciatoriams ir
pateikus komiteto reikalingumo pagrindimą bei komiteto veiklos planą.
4. Partijos komitetai paprastai sudaromi atskirų valstybės ir visuomenės veiklos sričių dalykinėms ir
politinėms problemoms nagrinėti. Siekiant efektyvaus komitetų darbo, komitetai gali būti kuriami
atsižvelgiant į esamas valstybės valdymo institucijas (ministerijas, miestų savivaldas ir kt.)
5. Komitetui įsteigti būtina ne mažiau 5 asmenų iniciatyvinė grupė, kuri informuoja LRLS Valdybą apie
steigiamo komiteto interesų sritį ir kompetenciją. Komiteto narių mažiausias skaičius - 5 nariai, o
didžiausias neribojamas.
6. Komitetas pradeda savo veiklą LRLS Valdybai patvirtinus jo sukūrimą.

7. Komitetas turi surengti steigiamąjį posėdį, kuriame būtų išrinktas komiteto pirmininkas, jo
pavaduotojas(ai) ir sekretorius. Komiteto pirmininkas įgaliojimus įgyja, kai jį patvirtina partijos valdyba.
8. Komitetas turi patvirtinti savo darbo reglamentą, pagal LRLS Valdybos patvirtintą pavyzdinį komitetų
darbo reglamentą. Reglamentas neturi prieštarauti partijos įstatams ir valdybos priimtiems sprendimams,
apibrėžiantiems komitetų veiklą. Iki komiteto reglamento patvirtinimo komitetas veikia pagal pavyzdinį
komitetų darbo reglamentą.
9. Komitetas, darbo efektyvumo gerinimo tikslais, gali steigti pakomitečius. Jų skaičius yra neribojamas,
tačiau pakomitetį turi sudaryti ne mažiau 5 narių.
10. Savo kompetencijos ribose komitetas gali rengti pasiūlymus, pozicijas, projektus, pastabas ir kt. bet
kokiems partijos valdymo organams ir partijos atstovams Seime (frakcijai ir/ar pavieniams Seimo
nariams), Vyriausybėje bei savivaldybėse.
11. Savo kompetencijos ribose komitetas privalo teikti pasiūlymus partijos bei rinkimų programoms.
12. Komitetai priima ir nagrinėja pasiūlymus gautus iš partijos skyrių, partijos atstovų Seime, Vyriausybėje
ir savivaldybėse. Komitetas gali pradėti nagrinėti klausimą ir be atskiro kreipimosi, remiantis komiteto
narių daugumos pritarimu dėl klausimo svarstymo būtinumo.
13. Į komitetus galima kreiptis dėl Seimo, Vyriausybės ar ministerijų rengiamų ar jau įsigaliojusių teisės
aktų bei savivaldybių institucijų sprendimų, taip pat dėl nuomonės apie atskirų valstybės ir visuomenės
veiklos sričių dalykinių ir politinių problemų.
14. Komiteto sprendimai, pastabos ar išvados yra rekomendacinio pobūdžio.
15. Komiteto išvadoms ir pastaboms taikomas tylaus pritarimo principas, t.y. negavus pastabų laikoma, kad
komitetas pilnai sutinka su pateiktu projektu.
16. Komitetui pastaboms ir pasiūlymams pateikti turi būt nustatomas ne trumpesnis kaip 10 dienų terminas.
Ypatingos skubos atvejais tas terminas gali būti trumpinamas iki 5 dienų.
17. Komiteto pastabas ir pasiūlymus jų paprašiusiems asmenims, perduoda komiteto pirmininkas, jo
pavaduotojas arba sekretorius arba kitas komiteto įgaliotas asmuo.
18. Komiteto narys nesutinkantis su daugumos nuomone, turi teise motyvuotai išdėstyti savo
prieštaravimus. Šie prieštaravimai perduodami kartu su komiteto pastabomis ir pasiūlymais, kuriems
pritarė dauguma.
19. Komitetas turi teisę esant būtinumui susitikti su jo kompetencijos srityje dirbančiu partijos atstovu
Vyriausybėje, Seime ar savivaldybės taryboje.
20. Komiteto pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba komiteto įgaliotas asmuo kartą metuose teikia
komiteto veiklos ataskaitą LRLS Tarybai. Ataskaitoje turi būti apibūdinta komiteto veikla pagal visas
pagrindines komitetų funkcijas.
21. Sprendimą dėl komiteto išformavimo gali priimti tik partijos valdyba.

