Projektas
KANDIDATŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIO
PIRMININKUS, VALDYBOS, ETIKOS BEI KONTROLĖS KOMISIJŲ NARIUS
IŠKĖLIMO IR PRISISTATYMO TVARKA
1. Ši tvarka nustato pagrindinius reikalavimus iškeliant ir svarstant kandidatus į Lietuvos
Respublikos liberalų sąjūdžio (toliau - partijos) pirmininkus, valdybos, etikos bei kontrolės
komisijų narius (toliau – kandidatus) iki partijos suvažiavimo pradžios. Partijos pirmininkas,
valdybos, etikos bei kontrolės komisijų nariai yra renkami iš partijos narių suvažiavimo metu
partijos įstatų nustatyta tvarka.
2. Kandidatu gali būti iškeltas kiekvienas partijos narys, susimokėjęs nario mokestį už 2016
metus arba įstojęs 2017 metais, kurio narystė nėra sustabdyta partijos įstatų nustatyta tvarka, neturi
galiojančių papeikimų bei partijos nariu yra ne mažiau nei tris mėnesius iki partijos suvažiavimo
dienos.
3. Kandidatą gali iškelti bet kuris partijos narys (taip pat ir pats save), ir partijos įstatų nustatyta
tvarka įregistruotas partijos skyrius, komitetas, grupė arba frakcija.
4. Kandidatus galima kelti vadovaujantis šia tvarka, partijos įstatais bei š. m. lapkričio 7 d.
priimtu partijos valdybos sprendimu ne vėliau kaip iki gruodžio 4 dienos.
5. Apie kandidato iškėlimą jį iškėlęs partijos narys, skyrius, komitetas, grupė ar frakcija raštu arba
elektroniniu paštu praneša partijos sekretoriatui. Jei kandidatą iškelia partijos skyrius, komitetas,
grupė ar frakcija, sekretoriatui pateikiamas išrašas iš atitinkamo partijos padalinio posėdžio
(susirinkimo) protokolo.
6. Partijos sekretoriatas iškeltą kandidatą informuoja apie jo kandidatūros iškėlimą ir paprašo
patvirtinimo būti įtrauktam į kandidatų sąrašą.
7. Kandidato sutikimas dalyvauti partijos pirmininko arba valdybos, etikos ar kontrolės komisijų
narių rinkimuose turi būti perduotas sekretoriatui iki š. m gruodžio 5 d. raštu, elektroniniu paštu,
taip pat kandidato veiklos programos pateikimu. Sekretoriatas gautas kandidatų programas partijos
interneto tinklalapyje www.liberalai.lt. Kandidatų veiklos programų turinys ir forma
nereglamentuojami.
8. Sekretoriatas užtikrina, kad kandidatų kėlimo metu pateikiama informacija apie visus iškeltus
kandidatus specialiai sukurtoje skiltyje www.liberalai.lt, ji nuolat atnaujinama, o suvažiavimo metu
prieš prasidedant balsavimui ten galima rasti galutinę informaciją apie iškeltus kandidatus.
9. Kandidatas savarankiškai gali platinti ir kitą informaciją apie save arba savo numatomus
veiksmus jį išrinkus partijos pirmininku, valdybos, etikos ar kontrolės komisijų nariu, pvz., savo
autobiografiją, skyrių ar kitų partijos padalinių atsiliepimus ir pan.
10. Partijos skyriai, komitetai, grupės ar frakcijos turi teisę svarstyti kandidatus bei jų pateiktas
programas ir kviesti kandidatus dalyvauti tokiuose svarstymuose.
11. Partijos nariai bei padaliniai turi teisę agituoti už ar prieš kandidatus skyrių, komitetų, frakcijų
bei grupių susirinkimuose bei tarp partijos narių platinamoje medžiagoje. Partijos nariai gali
agituoti už kandidatus ne tik partijos vidiniuose, bet ir viešuose informacijos kanaluose, bet negali
agituoti prieš kandidatus ne partijos renginiuose bei ne partijos viduje platinamoje informacijoje.

12. Kandidatas bet kuriuo momentu iki rinkimų suvažiavime pradžios turi teisę atsiimti savo
kandidatūrą. Jei kandidatūra atsiimama iki suvažiavimo dienos, toks pareiškimas turi būti pateiktas
raštu sekretoriatui, kuris išbraukia kandidatą iš kandidatų sąrašo ir nedelsiant atnaujina informaciją
www.liberalai.lt.
Parengė partijos sekretoriatas, 2017 m. lapkričio 7 d.

