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Vilnius 

 

 

Posėdžio pirmininkas: Aušrinė Armonaitė 

Posėdžio sekretorė:  Gintvilė Bagdonavičiūtė 

Dalyvauja Valdybos nariai: Silva Lengvinienė, Deimantė Rimkutė, Vytautas Kukarskas, Aušrinė 

Armonaitė, Tomas Vytautas Raskevičius, Umberto Masi, Vincas Jurgutis, Morgana Danielė, 

Vytautas Mitalas, Monika Ošmianskienė ir kiti. 

Kiti dalyviai: Gintvilė Bagdonavičiūtė, Vaida Eirošiūtė, Ugnė Jurgelevičiūtė, Ieva Pakarklytė, Asta 

Padagaitė, Mindaugas Tarnauskas, Agnė Vaiciukevičiūtė, Akvilė Brazytė, Laura Bliujienė, Marius 

Matijošaitis, Evelina Dobrovolska, Danielė Vaitulevičiūtė. 

Darbotvarkė: 

1. Darbotvarkės tvirtinimas; 

2. Politinės situacijos aptarimas (Aušrinė Armonaitė); 

3. Laisvės partijos Suvažiavimo datos tvirtinimas; delegatų, kandidatų registracijos 

tvarkų tvirtinimas (Asta Padagaitė); 

4. Laisvės partijos pozicija dėl tiesioginių merų rinkimų (Ieva Pakarklytė); 

5. Narių, priklausiusių kitoms partijoms, tvirtinimas (Gintvilė Bagdonavičiūtė). 

 

1. Darbotvarkės tvirtinimas 

 

PRISTATO: Aušrinė Armonaitė 

 

SPRENDIMAS:  

● Patvirtinta bendru sutarimu.  

LPV-P-004 

 

 

Pasisakė: 

Aušrinė Armonaitė 

Morgana Danielė 



 

2. Politinės situacijos aptarimas 

 

PRISTATO: Aušrinė Armonaitė 

 

SPRENDIMAS:  

● Pasisakymai išklausyti. 

 Pasisakė: 

Aušrinė Armonaitė 

Morgana Danielė 

Tomas Vytautas 

Raskevičius 

3. Laisvės partijos Suvažiavimo datos 

tvirtinimas; delegatų, kandidatų 

registracijos tvarkų tvirtinimas 

PRISTATO: Asta Padagaitė 

 

SPRENDIMAS:  

● Suvažiavimo data bendru sutarimu 

patvirtinta 2021 m. birželio 5 diena.  

● Suvažiavimas vyks nuotoliniu būdu. 

● Delegatų tvarka patvirtinta bendru 

sutarimu, pratęsiant registracijos 

terminą. Suvažiavimo delegatu 

tampa Laisvės partijos narys, 

sumokėjęs nario mokestį už 2020 

arba 2021 metus bei užpildęs 

Administracijos pateiktą delegato 

anketą. 

● Kandidatų tvarka patvirtinta bendru 

sutarimu. Laisvės partijos renkamų 

 Pasisakė: 

Asta Padagaitė 

Aušrinė Armonaitė 

Danielė Vaitulevičiūtė 

Vincas Jurgutis 

Vytautas Mitalas 

G. J. 

L. K. 



 

valdymo organų kandidatu tampa 

narys, užpildęs Administracijos 

pateiktą anketą. Anketoje pateikti 

duomenys bus skelbiami Laisvės 

partijos tinklalapio Suvažiavimo 

skiltyje. 

● Balsavimo tvarka patvirtinta bendru 

sutarimu. Laisvės partijos 

Suvažiavimo delegatai renginio  

dieną  balsuoja elektroniniu būdu. 

Prieš Suvažiavimą kiekvienas 

delegatas e-paštu gaus iBalsas 

balsavimo nuorodą. 

4. Laisvės partijos pozicija dėl 

tiesioginių merų rinkimų 

 

PRISTATO: Ieva Pakarklytė 

 

SPRENDIMAS:  

● Pozicijos pristatymas išklausytas.  

● Pozicija patvirtinta bendru sutarimu 

(priedas nr. 1), paliekant teisę ją 

redaguoti Valdybos sudarytai darbo 

grupei.  

 Pasisakė: 

Ieva Pakarklytė 

Aušrinė Armonaitė 

Vytautas Mitalas 

L. K. 

B. G. 

Monika Ošmianskienė 

Deimantė Rimkutė 



 

5. Narių, priklausiusių kitoms 

partijoms, tvirtinimas 

 

PRISTATO: Gintvilė Bagdonavičiūtė 

 

SPRENDIMAS:  

●  Nariai patvirtinti bendru sutarimu. 

 Pasisakė: 

Aušrinė Armonaitė 

 

  

  

Posėdžio pirmininkė                                     Aušrinė Armonaitė 

  

Posėdžio sekretorė             Gintvilė Bagdonavičiūtė 



 

 

LPV – P – 004 priedas nr. 1 

VALDYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS DĖL TIESIOGINIŲ MERŲ RINKIMŲ 

Laisvės partija palaiko tiesioginius merų rinkimus ir pasisako už juos reglamentuojančių Konstitucijos 

pataisų iniciavimą. Tiesiogiai išrinkti merai turi didesnį žmonių palaikymą, tokia sistema padeda išlaikyti 

savivaldybės veiklos tęstinumą ir politinį stabilumą. Pabrėžtina, kad net 80 proc. Lietuvos visuomenės palaiko 

tiesioginius merų rinkimus. Galimybė tiesiogiai išrinkti merą didina piliečių domėjimąsi ir įsitraukimą į savo 

krašto politiką, tiesiogiai išrinktas meras turi didesnį legitimumą vykdyti programą ir aiškesnę atskaitomybę 

rinkėjams.  

Konstituciniam Teismui paskelbus, kad tiesioginiai merų rinkimai prieštarauja Konstitucijai, Laisvės 

frakcija siūlo užpildyti šią spragą keičiant 119 Konstitucijos straipsnį ir kitus reikalingus įstatymus. Frakcijos 

nuomone, tiesioginių mero rinkimų modelis turėtų padėti organiškai vystytis 2014 m. įteisintai tvarkai.  

Turint omenyje, kad šiam pokyčiui reikalingas platus politikų konsensusas, kaip realiausią galimą kelią 

matome Seimo frakcijų susitarimą, kokia formuluote bus papildyta Konstitucija. Tikimasi, kad reikalingos 

pataisos bus pateiktos dar šioje sesijoje.  

Dauguma tiesioginiuose mero rinkimuose dalyvaujančių rinkėjų kelia lūkestį, kad meras vadovaus 

savivaldybei. Dėl šios priežasties merams turėtų būti suteikti stipresni įgaliojimai tai padaryti. Šiuo metu meras 

formaliai yra savivaldybės tarybos pirmininkas, o vykdomoji valdžia patikėta administracijos direktoriui, todėl 

efektyviai mero veiklai būtinas tarybos daugumos mandatas. Keičiant Konstituciją ir vietos savivaldą 

reglamentuojančius įstatymus, siūlome apsvarstyti ir numatyti, kad meras būtų suprantamas kaip savivaldybės 

vadovas – jos tarybos pirmininkas ir savivaldybės vykdomosios valdžios vadovas, atsakingas už tarybos 

sprendimų įgyvendinimą.  

Šiuo metu daugumoje Europos Sąjungos valstybių nėra numatyti merų kadencijų ribojimai. Dažniausiai 

tokio pobūdžio suvaržymai taikomi nacionalinio lygmens vykdomosios valdžios ir valstybės vadovams, kurių 

ilgas buvimas valdžioje gali lemti pernelyg didelę galios koncentraciją vienose rankose ir kelti grėsmę 

demokratijos kokybei. Laisvės frakcijos įsitikinimu, savivaldos lygmenyje tokios rizikos mažiau tikėtinos, 

tačiau frakcija, svarstydama merų kadencijų ribojimo aspektą, yra pasirengusi platesnei diskusijai. 

 


