Komitetų veiklos išplėtojimo planas
Komitetų veiklos išplėtojimo planas
1. Komitetų tikslų, funkcijų, veiklos sąlygų aiškus, racionalus apibrėžimas – Komitetų veiklos išplėtojimo
planas; Bendrasis komitetų veiklos reglamentas; Pavyzdinis komitetų darbo reglamentas.
2. Motyvacinių priemonių kompleksas komiteto, jo narių veiklai skatinti.
3. Parama komitetų veiklai.
4. Pajėgaus gerai vadovauti pirmininko kiekvienam komitetui parinkimas.
5. Tvirtos vidinės praktikos įtraukti komitetus į politinį procesą sukūrimas, atitinkamų procedūrinių
taisyklių nustatymas.
6. Investavimas į aktyvių/produktyvių komiteto narių kompetencijų ugdymą.
1.1 Komitetų veiklos tikslai:
1. Sudaryti sąlygas partijos nariams vienytis ir prisidėti prie partijos tikslų įgyvendinimo pagal interesus.
2. Veiksmingai prisidėti siekiant partijos tikslų komiteto kompetencijos srityse (programų rengimas,
pozicijų aktualiais klausimais formulavimas, .... )
3. Išnaudoti ir vystyti partijos narių intelektualinį potencialą ir kompetencijas.
1.2 Komitetų veiklos principai – demokratiškumas, viešumas, partijos narių lygiateisiškumas,
bendradarbiavimas, partijos tikslų siekimas.
1.3 Pagrindinės komitetų funkcijos
1. Komiteto srities politinių klausimų nagrinėjimas ir siūlymų formulavimas (savo iniciatyva ir partijos
vadovybės pavedimu).
2. Dalyvavimas svarstant ir formuluojant partijos programas bei nuostatas atitinkamos srities klausimais.
3. Komiteto ir partijos narių kompetencijos atitinkamoje srityje tobulinimas.
4. Atitinkamos srities diskusijų forumo ir savišvietos tekstų partijos interneto svetainėje kuravimas.
5. Renginių, diskusijų komiteto veiklos srityje organizavimas ir kooperacija, kai kartu dalyvauja partijos
sekretoriatas.
6. Partijos suformuluotų pavedimų atitinkančių komiteto kompetenciją atlikimas.
Kitos galimos komitetų veiklos
1. Pagrindinis komitetas per metus surengia (savarankiškai ar kooperuojantis) bent vieną rimtesnę
konferenciją, seminarą svarbiomis savo srities temomis. Siektina, kad joje dalyvautų ne mažiau kaip 30
partijos narių.
2. Kitos bendrąją komitetų koncepciją atitinkančios veiklos.
2. Motyvacinių priemonių kompleksas komiteto, jo narių veiklai skatinti
 Gerai įgyvendintos visos 1-6 pagrindinės priemonės.
 Partijos vadovybės, parlamentarų dėmesys, pastovus ryšys su komitetais. Partiją atstovaujantys
parlamento nariai palaiko nuolatinį ryšį su partijos komitetais, kurie atitinka jų darbo sritį Seime.
 Aktyvūs ir produktyvūs komitetų nariai yra tarp pagrindinių kandidatų, kai svarstomos
kandidatūros į partijos parenkamus valstybės tarnybos postus.

 Sutarimas su partijos skyrių vadovais (siekiant sukurti nuolatinę praktiką), kad kiekvienam
skyriaus nariui būtų pasiūloma, paskatinama prisijungti prie komitetų veiklos.
 Išvažiuojamieji komitetų posėdžiai, seminarai.
3. Parama komitetų veiklai
 Partijos biudžete numatoma lėšų sumą, kuri paskirstoma komitetams jų veiklai finansuoti. Didesnioji
šios sumos dalis paskirstoma pagal komitetų paraiškas, konkrečioms komitetų veikloms atitinkančioms
pagrindines komitetų funkcijas.
 Įvairi techninė, komunikacinė pagalba iš partijos sekretoriato pusės .
 Pagalba surandant patalpas.
 Išryškėjus poreikiui, kita komitetų veiklai reikalinga organizacinė pagalba, jei tokią pagalbą racionalu
teikti centralizuotai.
4. Pajėgaus gerai vadovauti pirmininko kiekvienam komitetui parinkimas
 Komiteto pirmininku renkamas asmuo turintis kompetencijos atitinkamo komiteto veikimo srityje,
įsipareigojantis šioms pareigoms skirti pakankamai laiko, sugebantis suburti komiteto narius bendrai
veiklai. Ieškant geriausio galimo komiteto pirmininko dalyvauja ir komitetas, ir partijos valdyba.
 Komiteto vadovą iš komiteto narių iškėlusių savo kandidatūrą ir pateikusių komiteto veiklos planą,
renka komiteto nariai ir tvirtina partijos valdyba.
5. Tvirtos vidinės praktikos įtraukti komitetus į politinį procesą sukūrimas, atitinkamų procedūrinių
taisyklių nustatymas
 Komitetų vadovai ir nariai dalyvauja partijos valdybos posėdžiuose ir turi pasisakymo teisę. Siektina,
kad kiekvieno komiteto atstovai dalyvautų ne mažiau kaip pusėje valdybos posėdžių ir visuose valdybos
posėdžiuose, kuriuose svarstomi atitinkamos srities klausimai.
 Tarpusavyje suderinta tvarka komitetai iš partijos sekretoriato ir partijos vadovaujamų ministerijų bei
frakcijos Seime gauna visą informaciją apie komiteto veiklos srities reikšmingesnius svarstomus
klausimus, darbo grupes, pasitarimus, apskritus stalus, posėdžius ir pan.
 Komiteto pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba komiteto įgaliotas asmuo Valdybos sprendimu
teikia ataskaitą partijos valdybai. Ataskaitoje turi būti apibūdinta komiteto veikla pagal visas pagrindines
komitetų funkcijas. Valdybos sprendimu ataskaita kartą metuose gali būti teikiama partijos Tarybai.
6. Investavimas į aktyvių/produktyvių komiteto narių kompetencijų ugdymą
 Komitetų vadovai ir aktyvūs/produktyvūs komitetų nariai yra tarp pirmųjų kandidatų dalyvauti
seminaruose, konferencijose ir panašiai, į kuriuos partija turi kvietimus, taip pat kreiptis dėl paramos
dalyvavimui kituose su komiteto veikla susijusiuose renginiuose.
Pradiniu etapu siūlytina ypatingą dėmesį skirti komitetų veiklos išvystymui šiuo prioritetiškumu:
1. Ekonomikos, Teisės ir teisėtvarkos, Švietimo ir mokslo ir Informacinės visuomenės plėtros komitetai.
2. Aplinkos apsaugos, Socialinės politikos, Užsienio reikalų ir nacionalinio saugumo, Valstybės valdymo ir
Finansų komitetai.
3. Kiti komitetai.

