
 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

 LIBERALŲ SĄJŪDŽIO TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PARTIJOS SKYRIŲ VEIKLAI 2022 M. SKIRIAMŲ PARTIJOS CENTRINIŲ LĖŠŲ 

DYDŽIO, LĖŠŲ SKYRIMO KRITERIJŲ, APSKAIČIAVIMO IR LĖŠŲ NAUDOJIMO 

TVARKOS PATVIRTINIMO 

 

2022 m. kovo 19 d. Nr. 2 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio (toliau – Partijos) taryba, vadovaudamasi Partijos 

įstatų 59.7 papunkčiu ir 137 punktu, atsižvelgdama į suplanuotas Partijos 2022 m. pajamas ir išlaidas, 

pagal tai įvertinusi prisiimtus ir ketinamus prisiimti finansinius įsipareigojimus, strateginius veiklos 

tikslus, o visų pirma – būtinumą tinkamai pasirengti 2023 m. savivaldybių tarybų rinkimams bei 

užtikrinti pakankamus resursus būsimiems 2024 m. rinkimams,  n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti, kad Partijos skyrių (toliau – skyriai) veiklai 2022 m. skiriamų Partijos centrinių 

lėšų maksimalus dydis – 70 000 Eur. 

2. Patvirtinti šiuos lėšų skyrimo kriterijus, lėšų apskaičiavimo bei jų pervedimo į skyriams 

priskirtas sąskaitas tvarką: 

2.1. Iš Partijos centrinių (einamojoje sąskaitoje esančių), lėšų į skyrių sąskaitas papildomai 

pervedama 100 proc. nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. surinktos ir priimtos (pagal 

teisės aktus tinkamai apskaitytos) nario mokesčio sumos. Kiekvienam skyriui tenkanti apskaičiuota 

lėšų suma pervedama iki 2022 m. rugpjūčio 1 d.; 

2.2. Iš Partijos centrinių (einamojoje sąskaitoje esančių) lėšų į skyrių sąskaitas papildomai 

pervedama 50 proc. nuo 2022 m. liepos 1 d. iki  2022 m. rugsėjo 30 d. surinktos ir priimtos (pagal 

teisės aktus tinkamai apskaitytos) nario mokesčio sumos. Kiekvienam skyriui tenkanti apskaičiuota 

lėšų suma pervedama iki 2022 m. lapkričio 1 d.; 



2.3. Pagal nurodytas paskirtis paskirsčius skyriams 2022 m. gautą gyventojų pajamų dalies 

paramą, iš Partijos centrinių (einamojoje sąskaitoje esančių) lėšų papildomai į skyrių sąskaitas 

pervedama 50 proc. dydžio skyriams apskaičiuotos (paskirstytos) gyventojų pajamų dalies suma. 

Kiekvienam skyriui tenkanti apskaičiuota lėšų suma pervedama iki 2022 m. gruodžio 1 d.; 

2.4. Jei pagal šio sprendimo 2 punkte nustatytą tvarką yra išnaudojama visa šio sprendimo 1 

punkte nustatyta suma, mokėjimas stabdomas ir apie tai informuojami skyriai, o Partijos valdyba, 

atsižvelgdama į Partijos tarybos patvirtintos 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymą, sprendžia 

dėl mokėjimo pratęsimo, lėšų poreikio ir finansavimo šaltinių. 

3. Nustatyti kad, skyriams pervestos lėšos gali būti naudojamos tik su Partijos įstatuose 

nurodytais Partijos tikslais susijusiai skyriaus veiklai organizuoti, atsižvelgiant į viešuosius pirkimus 

reglamentuojančių teisės aktų ir Partijos organų nustatytus reikalavimus. Partijos sekretoriatas apie 

galimą neteisėtą lėšų panaudojimą nedelsdamas informuoja Partijos kontrolės komisiją. 

 

 

Posėdžio pirmininkai     Nijolė Putrienė 
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