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DEMOKRATŲ SĄJUNGOS „VARDAN LIETUVOS“ NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR 

PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BEDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ (toliau – Partija) nario mokesčio mokėjimo ir 

panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) skirtas nustatyti nario mokesčio dydį, 

mokėjimo tvarką ir terminus, naudojimosi nario mokesčio tvarką.  

2. Pareiga mokėti nario mokestį asmeniui kyla patvirtinus jo narystę Partijoje.  

3. Šio Aprašo nuostatos privalomos visiems Partijos nariams.  

 

II SKYRIUS 

NARIO MOKESČIO DYDIS, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI 

 

4. Partijos narys moka metinį nario mokestį, kuris yra ne mažesnis kaip 5 (penki) eurai. Nario 

mokestis gali būti mokamas dalimis kas pusmetį. Pensininkai, gaunantys ir kitas 

draudžiamąsias pajamas, moka simbolinį 1 (vieno) euro dydžio metinį nario mokestį. 

5. Nario mokestis skaičiuojamas ir mokamas už kalendorinius metus.  

6. Sumažintas arba padidintas nario mokestis (jo dydis) gali būti nustatytas, jeigu to prašo pats 

narys. Prašymas sumažinti ar padidinti nario mokestį teikiamas tvirtinti Skyriui (Skyriaus 

valdybai) ar Partijos valdybai (toliau –Valdybai). Nario prašymu nario mokestis, gali būti 

sumažintas arba atitinkamai padidintas nustatytam laikotarpiui, atsižvelgiant į prašymą 

pateikusio asmens nurodytas aplinkybes. Sumažintas ar padidintas nario mokestis taikomas 

nuo tokio prašymo patvirtinimo dienos.  Padidintą nario mokestį gali mokėti bet kuris Partijos 

narys. Padidintas nario mokestis per metus negali viršyti 360 eurų, jeigu narys nėra pateikęs 

metinių pajamų ir turto deklaracijų, arba 10 procentų visų nario pajamų, jeigu narys yra 

pateikęs metines pajamų ir turto deklaracijas. 



7. Partijos nariai, išrinkti arba paskirti į politines pareigas savivaldybėse, Lietuvos Respublikos 

Seime, Europos Parlamente, ministerijose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, moka 5 

(penkių) eurų mėnesinį solidarumo mokestį. Politinių pareigų, kurias užimdami Partijos nariai 

moka solidarumo mokestį, sąrašus tvirtina Valdyba. 

8. Partijos nario mokesčio nemoka: 

8.1. nedirbantys Partijos nariai; 

8.2. Partijos nariai, kuriems yra sukakę 70 metų ir vyresni; 

8.3. Partijos nariai, gaunantys piniginę socialinę paramą;  

8.4. pensininkai, neturintys kitų draudžiamųjų pajamų išskyrus pensiją; 

8.5. besimokantys ir studijuojantys Partijos nariai; 

8.6. Partijos nariai, kurie Partijai skyrė 0,6 procento pajamų mokesčio sumos. 

9. Pajamų mokesčio dalis politinei Partijai nepervedama, jeigu: 

9.1. Partija kitų kalendorinių metų (einančių po tų metų, už kurį nuo gautų pajamų buvo 

paskirta pajamų mokesčio dalis) gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio dalies pervedimo 

dieną turi pertvarkomo ar likviduojamo vieneto statusą, arba neatitinka nustatyto 

reikalavimo dėl politinės partijos narių skaičiaus; 

9.2. Partijai pervestina pajamų mokesčio suma už atitinkamus kalendorinius metus yra 

mažesnė kaip 3 (trys) eurai. 

10. Partijos narys gali būti atleistas nuo Partijos nario mokesčio atskiru prašymu, kuris teikiamas 

tvirtinti Skyriui (Skyriaus valdybai) ar Valdybai.   

11. Nario mokestis už einamuosius metus turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki einamųjų metų 

gruodžio 15 dienos. Nario mokestis laikomas nesumokėtu suėjus nurodytam terminui.  

12. Narys, pretenduojantis dalyvauti skyriaus ar Partijos renkamų organų rinkimuose ar būti 

pretendentu į visų lygių rinkimuose keliamus Partijos kandidatus, iki renkamo organo 

išrinkimo ar rinkiminio sąrašo sudarymo dienos turi būti sumokėjęs metinį nario mokestį. 

Jeigu narys per nurodytą terminą to nepadaro arba dėl objektyvių priežasčių negali padaryti, 

jis tai privalo padaryti per 30 kalendorinių dienų po renkamo organo išrinkimo ar rinkimų 

sąrašo sudarymo dienos. 

13. Nario mokestis mokamas bankiniu pavedimu į Partijos banko sąskaitą, skelbiamą Demokratų 

sąjungos „Vardan Lietuvos” internetinėje svetainėje. Banko mokėjimo pavedime privaloma 

nurodyti: asmens kodą, Partijos skyriaus pavadinimą, už kuriuos metus mokamas nario 

mokestis ir nario mokesčio tipas. Mokėjimą reikia atlikti iš savo sąskaitos. Jei nario mokestį 

už Partijos narį moka kitas fizinis asmuo, pavedime turi būti nurodyta Partijos nario, už kurį 



mokamas mokestis, vardas ir pavardė, asmens kodas, Partijos skyriaus pavadinimas, už 

kuriuos metus mokamas nario mokestis ir nario mokesčio tipas.  

 

III SKYRIUS 

NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKOS PAŽEIDIMO PASEKMĖS 

 

14. Nariui nesumokėjus nario mokesčio iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos, jis automatiškai 

netenka balso teisės iki nario mokesčio sumokėjimo dienos. 

15. Narys, pretenduojantis dalyvauti skyriaus ar Partijos renkamų organų rinkimuose ar būti 

pretendentu į visų lygių rinkimuose keliamus Partijos kandidatus, iki renkamo organo 

išrinkimo ar rinkiminio sąrašo sudarymo dienos, nesumokėjęs metinio nario mokesčio iki 

nustatyto termino arba per 30 kalendorinių dienų po renkamo organo išrinkimo ar rinkimų 

sąrašo sudarymo dienos,  braukiamas iš renkamo organo ar rinkiminio sąrašo. 

 

IV SKYRIUS 

NARIO MOKESČIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKA 

 

16. Valdybos sprendimu nario mokestis gali būti skiriamas ne tik skyriui, kuriam priklauso narys, 

bet ir administracinei ir organizacinei partijos veiklai vykdyti. Partijos skyriui skiriama ne 

mažiau kaip 50 (penkiasdešimt) proc. to Partijos skyriaus narių sumokėto, metinio nario 

mokesčio, sumos.  
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