
 
NUOTOLINIS VALDYBOS BALSAVIMAS 

PROTOKOLAS 

2020 – 03 – 06 Nr. LPV-P-003 

Vilnius 

 

Posėdžio pirmininkė: Aušrinė Armonaitė 

Posėdžio sekretorė:  Gintvilė Bagdonavičiūtė 

Dalyvauja Valdybos nariai: Vincas Jurgutis, Skirmantas Tumelis, Vytautas Kukarskas, Aušrinė 

Armonaitė, Deimantė Rimkutė, Monika Ošmianskienė, Albertas Lakštauskas, Justinas Stanevičius, 

Linas Kvedaravičius, Gediminas Jaunius, Silva Lengvinienė, Remigijus Šimašius , Tomas Vytautas 

Raskevičius, Agnė Gabrėnienė, Vytautas Mitalas, Morgana Danielė, Brigita Guobė, Algis Bitautas,  

Umberto Masi ir kiti. 

Kiti dalyviai:  Gintvilė Bagdonavičiūtė. 

Darbotvarkė: 

Laisvės partijos draugų registravimosi, atviro reitingavimo, vienmandačių apygardų kandidatų 

tvarkų  tvirtinimas.  

• Laisvės partijos draugų 

registravimosi, atviro reitingavimo, 

vienmandačių apygardų kandidatų 

tvarkų tvirtinimas  

SPRENDIMAS:  

• Balsavimo rezultatai: 

19 už; 

0 prieš; 

1 susilaikė; 

3 nedalyvavo. 

• Tvarkos patvirtintos. 

LPV-P-003 

 

 

Balsavimas vyko 

elektroniniu būdu, 

Valdybos nariams 

atsakant į išsiųstą laišką 

su informacija bei 

tvirtinamais dokumentais. 

  

  

Posėdžio pirmininkė                                     Aušrinė Armonaitė 

  

Posėdžio sekretorė                                        Gintvilė Bagdonavičiūtė  

  



 
PRIEDAI 

1 priedas 

Laisvės partijos draugų registravimo tvarka 

Pagal Laisvės partijos įstatų 88 straipsnį, Valdyba nustato simpatikų registravimo tvarką. 

1. Draugų registravimas www.laisvespartija.lt/draugai 

2. Registracijos forma: 

• Pavardė 

• Vardas 

• Gimimo data (siūlymas leisti balsuoti nuo 16 m., t. y. gimusieji iki 2004 m. gegužės 1 d.) 

• El. paštas 

• Telefono numeris 

▪ Sutinku su Laisvės partijos liberalių vertybių deklaracija: Liberalių vertybių deklaracija yra 

bendri principai, sudarantys Laisvės partijos vertybinį pagrindą. Tarp šių principų – 

Konstitucijoje įtvirtintos žmogaus ir piliečio laisvės ir teisės, įstatymo viršenybės ir valdžių 

atskyrimo principai, pagarba privačiai nuosavybei , individo laisvei nuo perteklinio ir 

nepagrįsto valdžios kišimosi į asmeninį gyvenimą, pagarba įvairovei, liberalios demokratijos 

išlaikymas ir stiprinimas bei vakarietiška geopolitinė kryptis. 

▪ Nepriklausau kitai politinei organizacijai. 

▪ Esu informuotas ir sutinku, jog Laisvės partija tvarkytų mano asmens duomenis ir siųstų 

informaciją, susijusią su Laisvės partijos veikla. 

Laisvės partijos Administracija per 5 darbo dienas su jumis susisieks ir  patvirtins Jūsų dalyvavimą 

atviruose rinkimuose. Administracija pasilieka teisę nepatvirtinti registracijos, jei jūsų pateikti 

duomenys sukels įtarimą dėl netikrumo. 

 

2 priedas 

Atviro reitingavimo tvarka 

1. Partijos sąrašas reitinguojamas atviruose rinkimuose: 

a. Gegužės mėn. vyks simpatikų/draugų registravimas. Trukmė – dvi savaitės. 

b. Gegužės pabaigoje - birželio pradžioje vyks sąrašo reitingavimas (dalyvauja visi nariai 

bei užsiregistravę partijos simpatikai). Trukmė – dvi savaitės. 

2. Kiekvienas narys ir simpatikas galės skirti po 20 pirmumo balsų. 



 
3. Po įvykusio reitingavimo, Pirmininkas galės pasinaudoti teise keisti 3 pozicijas kiekviename  

sąrašo dešimtuke įtraukdamas arba nereitinguotus asmenis, arba pakeldamas reitinguotus  

sąrašo asmenis. 

4. Pakoreguotas sąrašas teikiamas Suvažiavimui tvirtinti. 

3 priedas 

Vienmandačių apygardų kandidatų tvirtinimo tvarka 

1. Kovo mėn. vienmandačių kandidatų veiklos planų pristatymas skyriams bei štabui (pagal 

poreikį). 

2. Kovo-balandžio mėn. organizuojami skyrių visuotiniai susirinkimai, tvirtinami vienmandačių 

apygardų kandidatai. 

3. Iki gegužės 1 d. skyriai teikia vienmandačių apygardų kandidatus Valdybai tvirtinti.  

4. Iki gegužės 15 d. vyksta vienmandačių apygardų kandidatų tvirtinimas Valdyboje. 

5. Gegužės 30 d. vyksta vienmandačių apygardų kandidatų tvirtinimas partijos Suvažiavime. 

6. Susidarius situacijai, jeigu iki Suvažiavimo bus nepatvirtintų kandidatų į vienmandates 

apygardas, Suvažiavimas įgalioja Valdybą juos patvirtinti. 


