Tomas Keršys, „Už liberalią Lietuvą“
Trumpai apie mane: Gimiau 1972 m. liepos 24 d. Mokiausi Vilniaus 35-ojoje vidurinėje
mokykloje (dabar – „Mindaugo" vidurinė), Lietuvos teisės universitete (dabar – Mykolo Romerio
universitetas) studijavau teisę ir valstybės valdymą, įgijau teisininko specialybę.
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nepriklausomybę. Būdamas 19 metų tapau Lietuvos kariuomenės savanoriu. Kartu su
bendraminčiais prisidėjau prie Lietuvos kariuomenės kūrimo. 1997 m. Lietuvos Respublikos
prezidento dekretu esu apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu. 2003–2005 m.
vykdžiau kuopos vado pavaduotojo pareigas. Nuo 2005 m. atsargos karininkas.
2006–2008 m. dirbau nekilnojamojo turto ir matininkų konsultacijų agentūrose teisininko
konsultanto pareigose. Nuo 2008 m. iki dabar dirbu Žemės ūkio ministerijoje, Žuvininkystės
departamente, ES paramos skyriuje. Kartu su kolegomis parengėme Lietuvos žuvininkystės
sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programą ir šiuo metu esu atsakingas už jos įgyvendinimą. Su
aktyviais bendruomenių nariais subūrėme žuvininkystės vietos veiklos grupes. Recenzavau
žuvininkystės regionų vystymo metodines rekomendacijas. Dalyvavau vertinant ir atrenkant vietos
plėtros strategijas. Esu Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos
vietos plėtros strategijų atrankos komiteto narys.
Partinė ir visuomeninė veikla: aktyviai dalyvauju politinėje, bendruomeninėje veikloje,
nuo 2012 m. Lietuvos liberalų sąjūdžio draugas, nuo 2014 m. – partijos narys. Respublikos
Prezidento rinkimo ir rinkimų į Europos Parlamentą (2014 m.) buvau LRLS rinkimų stebėtojas.
Dalyvavau ir prisidėjau savivaldos rinkimuose. Kartu su partijos bičiuliais prisidėjau prie 2016 m.
partijos rinkimų programos „Modernus kaimo ir augančio žemės ūkio“ dalies rengimo.

Esu Vilniaus m. Justiniškių poskyrio ir Vilniaus miesto tarybos narys, Lietuvos liberalų sąjūdžio
Kaimo politikos komiteto pirmininko pavaduotojas. Partijos Valdybai, Tarybai, Etikos komisijai ir
Kontrolės komisijai iki šiol nepriklausiau.
Bendrauju anglų ir rusų kalbomis, suprantu lenkiškai, turiu skandinavų kalbų pagrindus.
Esu apsisprendęs kandidatuoti į Partijos valdybą ir pasiryžęs:
- skleisti liberalizmo idėjas, vienyti partiečius ir liberalių pažiūrų žmones veikti kartu bei keisti
visuomenės požiūrį.
- tinkamai organizuoti Partijos veiklą, suteikti daugiau galių skyriams bei Partijos komitetams.
Aktyvinti partijos narius veikti Partijos komitetų veikloje. Sukurti stiprią liberalią politinę platformą
įvairiuose valstybės politikos srityse. Tinkamai pasirengti ateities valstybės valdyme.
- užtikrinti, kad Partijos vadovybė operatyviai reaguotų į politinę situaciją bei priiminėtų reikiamus
sprendimus, parengtų ir savalaikiai skelbtų Partijos pozicijas bei politinius pareiškimus.
- suburti komunikacijos grupę, parengti politinės veiklos veiksmų strategiją (artimiausiu metu
pasirengti komunikacijai pateiktų įtarimų, kaltinimų, dalyvavimo teisminiame procese, teismo
nuosprendžio atveju).
- formuoti pareigą mokėti nario mokestį, parengti rekomendacijas Partijos nariams, simpatikams,
draugams dėl Partijai nuolatinio Lietuvos gyventojo savanoriškai skiriamos 1 procento dydžio
sumokėto metinio pajamų mokesčio dalies pervedimo.
- nuolat viešinti ir supažindinti Partijos narius apie Partijos finansinę būklę (Partijos pajamas ir
išlaidas), siekti, kad Partijos nariai būtų nuolat, savalaikiai ir tinkamai informuoti apie esminius
įvykius Partijoje.
- užtikrinti, kad Partijos dokumentai, duomenys būtų laiku pateikti juridinių asmenų registrui,
užtikrinti tinkamą Partijos turto tvarkymą.
- atnaujinti pavyzdinius Skyrių nuostatus bei aktyviai dalyvauti koordinuojant Skyrių veiklą.
- parengti Partijos dalyvavimo Respublikos Prezidento rinkimuose, rinkimuose į Seimą ir Europos
Parlamentą strategiją.
- peržiūrėti ir atnaujinti Partijos sekretoriato struktūrą ir jo darbo reglamentą, peržiūrėti ir atnaujinti
stojančiųjų į Partiją tvarką.
Tikiu, kad galime tapti viena iš pagrindinių partijų Lietuvoje. Tikiu, kad turėdami puikiai
parengtą liberalią valstybės valdymo programą, po ateinančių rinkimų galime turėti daugumą Seime
ir Vyriausybės kabinete. Viskas mūsų rankose.

