PATVIRTINTA
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“
Valdybos 2022 m. birželio 6 d.
sprendimu Nr. 16
DEMOKRATŲ SĄJUNGOS „VARDAN LIETUVOS“ FINANSAVIMO SKYRIMO 2023
METŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ IR MERŲ RINKIMAMS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ (toliau – Partija) finansavimo skyrimo 2023 metų
savivaldybių tarybų narių ir merų rinkimams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja
Partijos skyrių (toliau – Skyrius) finansavimo 2023 metų savivaldybių tarybų narių ir merų
rinkimams principus ir finansų kontrolę.

2.

Skyriai, be šiuo Aprašu nustatomo finansavimo iš Partijos biudžeto, yra atsakingi už
papildomo finansavimo savivaldybių tarybų narių ir merų rinkimų politinei kampanijai
pritraukimą ir iš kitų šaltinių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių kampanijų
finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo reglamentavimu. Politinės kampanijos
biudžetas tvirtinamas Skyriaus valdybos arba Skyriaus susirinkimo sprendimu.

II SKYRIUS
FINANSAVIMO 2023 METŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ IR MERŲ
RINKIMAMS SKYRIMAS IR KONTROLĖ
3.

Finansavimas 2023 m. savivaldybių tarybų narių ir merų rinkimams skiriamas iš Partijos
biudžeto, kurį patvirtina Partijos valdyba.

4.

Kiekvienam Skyriui skiriama fiksuota suma priklausomai nuo gyventojų skaičiaus
savivaldybės teritorijoje.

5.

Papildomas finansavimas skiriamas atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
5.1. Skyriaus narių skaičius: iki 50 narių, 50-100 narių, 100-200 narių, virš 200 narių;
5.2. turimos pozicijos savivaldybės taryboje: meras, mero pavaduotojas, frakcija,
administracijos direktorius;
5.3. Skyriaus aktyvumas.

6.

Centralizuotai perkamų mokymų, rinkiminės medžiagos spausdinimo ir vizualizacijos
parengimo ir kt. paslaugų procedūras atliks Partijos administracija kartu su Partijos valdybos
patvirtintu rinkimų štabu.

7.

Atsižvelgiant į 4 ir 5 punktuose išdėstytus finansavimo skyrimo kriterijus, Partijos
administracija ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. parengia ir pateikia Partijos valdybai tvirtinti:
7.1. finansavimo skyrimo išlaidų sąmatą, kurioje nurodomos konkrečios Skyriams
numatytos sumos;
7.2. finansavimo skyrimo datas, numatant nuo kada Skyriai gali naudotis šiomis lėšomis.

8.

Partijos administracija užtikrina finansavimo kontrolę, kad nebūtų viršyta politinei
kampanijai organizuoti ir finansuoti iš Partijos biudžeto skirta išlaidų suma.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.

Šis Aprašas gali būti keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios atskiru Partijos
valdybos sprendimu.

_____________________

