
Priedas Nr. 6 

Tvarka įsigalioja nuo 2012 m. sausio 1 d. 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio nario mokesčio  

rinkimo ir paskirstymo tvarka 

 

1. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio (toliau – Partijos) nariai moka nario mokestį. 

2. Nario mokestis renkamas ir naudojamas Partijos ir Partijos skyriaus, kuriam priklauso narys, 

Partijos įstatuose ir skyriaus nuostatuose įvardintai veiklai užtikrinti. 

3. Partijos skyrius nustato nario mokesčio dydį, mokėjimo terminus ir tvarką, laikydamasis 

skyriaus narių lygiateisiškumo ir savanoriškumo principų bei atsižvelgdamas į skyriaus 

narių galimybes mokėti mokestį.  

4. Nario mokesčio dydis negali būti mažesnis nei 20 (dvidešimt) litų per metus. 

5. Kiekvienas narys turi teisę pasirinkti šiuos nario mokesčio mokėjimo būdus: 

5.1. Mokėti Partijos skyriaus nustatytą mokestį, kuris įnešamas ar pervedamas į skyriaus 

sąskaitą. 

5.2. Mokėti individualiai nustatytą nario mokestį, ne mažesnį nei Partijos skyriaus 

nustatytas mokestis ir ne didesnį nei 10 procentų nuo nario praėjusiais metais gautų 

pajamų. Šis mokestis nario pasirinkimu gali būti įnešamas ar pervedamas į: 

a. Partijos skyriaus sąskaitą; 

b. Partijos sąskaitą; 

c. nario pasirinktu santykiu padalintas tarp Partijos skyriaus sąskaitos ir Partijos 

sąskaitos. 

6. Partijos skyrius turi teisę skyriaus nario raštišku prašymu jį iš dalies atleisti nuo nario 

mokesčio mokėjimo.  

7. Partijos narys, nesutinkantis su Partijos skyriaus sprendimu, turi teisę kreiptis į Partijos 

valdybą dėl Partijos skyriaus sprendimo dėl nario mokesčio dydžio, mokėjimo terminų ir 

tvarkos nustatymo pagrįstumo. 

8. Partijos Valdyba turi teisę Partijos narį, nesutinkantį su Partijos skyriaus sprendimu, iš 

dalies atleisti nuo nario mokesčio mokėjimo. 

9. Partijos Valdybai ar skyriui iš dalies atleidus Partijos narį nuo nario mokesčio mokėjimo, 

mokamas nario mokesčio dydis negali būti mažesnis nei 20 (dvidešimt) litų per metus. 

10. Už Partijos skyriaus surinktą nario mokesčio naudojimą atsakingas Partijos skyrius. 

11. Partijos nario mokesčio rinkimas ir apskaita vykdomi Partijos sekretoriato nustatyta tvarka, 

kurią tvirtina Partijos valdyba. 

12. Partijos užsienio skyriams netaikyti šios tvarkos 4, 6 ir 9 punktų, leidžiant jiems Partijos 

įstatų ir skyriaus nuostatų nustatyta tvarka dėl skyriaus nario mokesčio rinkimo apsispręsti 

savarankiškai. 
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