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1.Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio (toliau – Partijos) Sostinės skyriaus (toliau – Skyriaus) nariai moka metinį nario mokestį (toliau – Mokestis).
2.Mokestis renkamas ir naudojamas Partijos įstatuose, Skyriaus nuostatuose įvardintai veiklai užtikrinti.
3.Skyriaus Taryba nustato Mokesčio dydį, laikydamasi skyriaus narių lygiateisiškumo ir savanoriškumo principų bei atsižvelgdama į skyriaus narių galimybes mokėti Mokestį.
4.Įprastas Mokesčio dydis yra 15 eurų per metus. Mokestis mokamas iki einamųjų metų gruodžio 31
d.
5.Skyriaus nario teisės:
5.1.Mokėti Skyriaus nustatytą Mokestį, kuris įnešamas ar pervedamas į Skyriaus sąskaitą.
5.2.Mokėti didesnį nei 4 punkte nustatytą Mokestį, bet ne didesnį nei 10 procentų nuo nario praėjusiais metais gautų pajamų.
5.3.Skyriaus narys, kuris neturi finansinių galimybių sumokėti pilną mokestį, turi teisę remdamasis
šiuo punktu iki einamųjų metų gegužės 31 dienos, sumokėti mažesnį Mokestį nei nurodyta 4 punkte,
bet ne mažiau kaip 7 eurus.
5.4.Jei narys įstoja į Partiją po gegužės 31 dienos, jis turi teise kreiptis į Tarybą su prašymu iš dalies
atleisti jį nuo Mokesčio mokėjimo už einamuosius metus, tačiau jo mokamas Mokesčio dydis negali
būti mažesnis nei 7 eurai per metus.
6.Pageidautina, kad įstojęs į Skyrių narys Mokestį susimokėtų per vieną mėnesį nuo įstojimo dienos,
bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.
7.Skyriaus narys, nustatyta tvarka nesumokėjęs Mokesčio, laikomas sustabdžiusiu narystę Partijoje.
Skyriaus narys, nustatyta tvarka nesumokėjęs Partijos nario mokesčio vėliau negu einamųjų metų
birželio 15 d., netenka užimamų pareigų Partijos organuose bei praranda teisę rinkti ir būti į juos
renkamas. Šias teises narys atgauna nustatyta tvarka sumokėjęs nario mokestį už visus praleistus
laikotarpius. Visiems nario Mokesčio nesumokėjusiems nariams Skyriaus sekretoriatas apie tai praneša nario nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu.
8.Skyriaus Taryba turi teisę Skyriaus nario pagrįstu prašymu iš dalies atleisti jį nuo nustatyto Mokesčio mokėjimo, tačiau mokamas Mokesčio dydis negali būti mažesnis nei 7 eurai per metus.
9.Narys, nesutinkantis su Skyriaus sprendimu, turi teisę kreiptis į Partijos valdybą dėl Skyriaus sprendimo dėl Mokesčio dydžio, mokėjimo terminų ir tvarkos nustatymo pagrįstumo.
10. Partijos valdyba turi teisę Skyriaus narį, nesutinkantį su Skyriaus sprendimu, iš dalies atleisti nuo
Mokesčio mokėjimo.
11. Už surinktą Mokesčio Skyriaus dalies naudojimą atsakingas Skyrius.
Skyriaus pirmininkas
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