ĮSTATŲ
SKYRIUS
V.

SENA REDAKCIJA
42. 3. Skyriaus pirmininko teikimu
tvirtina Skyriaus sekretorių;

NAUJA REDAKCIJA

42.3. Skyriaus pirmininko teikimu tvirtina
Skyriaus sekretorių arba gali deleguoti šią
funkciją skyriaus Tarybai;

48. 4. renka penkiolika Valdybos 48.4. renka dvylika Valdybos narių;
narių;

VII.

.

48.5

iš

57.1.

Partijos pirmininkas;

KOMENTARAS
Vytautas Danilevičius

Vytautas Danilevičius

Suvažiavime 48.5
Partijos pirmininko teikimu tvirtina
išrinktų
Valdybos
narių
tris Partijos pirmininko pavaduotojus;
Partijos pirmininko teikimu
nustato
jo
pavaduotojų
skaičių ir tvirtina Partijos
pirmininko pavaduotojus, o iš
jų
–
pirmąjį
Partijos
pirmininko pavaduotoją;
57.1.

Partijos pirmininkas ir jo pavaduotojai Vytautas danilevičius

DARBO GRUPĖS
SIŪLYMAS
Nepritarti.
Manome, kad tai
galima padaryti ir
visuotinio
susirinkimo metu ir
tai yra perteklinis
siūlymas.
Nepritarti renkamų
valdybos narių
skaičiui.
Nepritarti ir palikti
galioti nuostatą,
kad pavaduotojai
teikiami tvirtinti iš
išrinktų valdybos
narių tarpo ir jų
skaičių nustato
pirmininkas.
Nepritarti

VII.
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ĮSTATŲ
SKYRIUS
IX.

X.

XII.

XIII.

SENA REDAKCIJA

NAUJA REDAKCIJA

KOMENTARAS

DARBO GRUPĖS
SIŪLYMAS
Nepritarti ir palikti
galioti esamą
nuostatą.

68.
Valdybą sudaro
Partijos pirmininkas,
Suvažiavimo dvejų metų
kadencijai išrinkti nariai ir
dešimt regionų atstovų pagal
Tarybos nustatytą atstovavimo
tvarką.

Vytautas Danilevičius
68.
Valdybą sudaro Partijos
pirmininkas, jo pavaduotojai Suvažiavimo
dvejų metų kadencijai išrinkti nariai ir dešimt
regionų atstovų pagal Tarybos nustatytą
atstovavimo tvarką.
68.
Valdybą sudaro Partijos
pirmininkas, jo pavaduotojai Suvažiavimo dvejų
metų kadencijai išrinkti nariai ir dešimt regionų
atstovų pagal Tarybos nustatytą atstovavimo
tvarką bei atsakingasis sekretorius.

74.
Kitus Valdybos
darbo organizavimo klausimus
nustato jos patvirtintas Valdybos
darbo reglamentas.

74.
Kitus Valdybos darbo
organizavimo klausimus nustato Tarybos
patvirtintas Valdybos darbo reglamentas.

Vytautas Danilevičius

Nepritarti,
perteklinis
siūlymas. Valdyba
pati nusistato kaip
organizuoti savo
darbą.

89.
Partijos pirmininkui
nesant, jam atsistatydinus ar
negalint eiti pareigų, jo pareigas
eina Partijos pirmininko pirmasis
pavaduotojas, o jam nesant ar
negalint eiti šių pareigų –
Valdybos paskirtas Partijos
pirmininko pavaduotojas.

89.
Partijos pirmininkui nesant, jam
atsistatydinus ar negalint eiti pareigų, jo
pareigas eina Valdybos paskirtas Partijos
pirmininko pavaduotojas.

Vytautas Danilevičius

Nepritarti, palikti
galioti esamą
nuostatą.

93.
Sekretoriatui
vadovauja atsakingasis
sekretorius, kurį Partijos

93.
Sekretoriatui vadovauja
atsakingasis sekretorius, kurį Partijos
pirmininko teikimu skiria ir atleidžia Taryba.

Vytautas Danilevičius

Nepritarti, palikti
galioti esamas
nuostatas.

Jeigu Marijus siūlo
sekretoriato
darbuotojams
uždrausti
kandidatuoti į
valdybą, tokiu
atveju aš pritarsiu
dar veinam V.
Danilevičiaus
siūlymui.
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ĮSTATŲ
SKYRIUS

SENA REDAKCIJA

NAUJA REDAKCIJA

KOMENTARAS

DARBO GRUPĖS
SIŪLYMAS

pirmininko teikimu skiria ir
atleidžia Valdyba.
94.3.
teikia Valdybai
tvirtinti sekretoriato struktūrą ir
darbo reglamentą;

94.3.
teikia Tarybai tvirtinti sekretoriato
struktūrą ir darbo reglamentą;

96.
Sekretoriato darbo
reglamentą tvirtina Valdyba.

96.
Sekretoriato darbo reglamentą
tvirtina Taryba.

97.
Atsakinguoju
sekretoriumi ir jo pavaduotoju
negali būti Partijos pirmininkas
ar jo pavaduotojas, Kontrolės
komisijos narys.

97.
Atsakinguoju sekretoriumi ir jo
pavaduotoju negali būti Partijos pirmininkas ar
jo pavaduotojas, Valdybos narys, Kontrolės ar
Etikos komisijos narys .

XVII. ETIKOS KOMISIJA

XVII. ETIKOS IR SKAIDRUMO KOMISIJA

XVII.

(ETIKOS KOMISIJA visur
keičiama į ETIKOS IR

Pritarti

SKAIDRUMO KOMISIJA )
112.3.
savo iniciatyva arba
Partijos narių, Partijos organų ar
Skyrių institucijų prašymu
vertina Partijos narių veiklos
atitikimą šiems įstatams, Partijos
narių elgesį ar Partijos institucijų
sprendimus;

112.3.
savo iniciatyva arba Partijos narių,
Partijos organų ar Skyrių institucijų prašymu
vertina Partijos narių veiklos atitikimą šiems
įstatams, Partijos narių elgesį, Partijos
institucijų sprendimus bei partijos skaidrumo
standarto laikymąsi;

Nėra 112.5. punkto

112.5.
Teikia išaiškinimus dėl Partijos
įstatų taikymo, skyrių nuostatų ir kitų norminių
dokumentų atitikimo Partijos Įstatams.

Vytautas Danilevičius

116.
Etikos komisijos nariais negali
būti Partijos pirmininkas ir jo pavaduotojai,
Valdybos nariai, skyrių ir Partijos frakcijų

Vytautas Danilevičius

116.
Etikos komisijos
nariais negali būti Partijos
pirmininkas, Valdybos nariai,

Nepritarti

Nepritarti
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ĮSTATŲ
SKYRIUS

SENA REDAKCIJA

NAUJA REDAKCIJA

KOMENTARAS

DARBO GRUPĖS
SIŪLYMAS

skyrių ir Partijos frakcijų
pirmininkai, Kontrolės komisijos nariai ir
pirmininkai, Kontrolės komisijos sekretoriato darbuotojai .
nariai.
117.
Etikos komisijos
117.
Etikos komisija nenagrinėja
Vytautas Danilevičius
sprendimai įsigalioja po 14 dienų skundų, jei nuo ginčijamo įvykio praėjo daugiau
nuo jų priėmimo dienos, išskyrus nei du metai laiko.
atvejus, kai per šį laikotarpį jie
yra apskundžiami Tarybai, kurios
artimiausio posėdžio metu
priimtas sprendimas yra galutinis
ir įsigalioja priėmimo dieną.

Nepritarti
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