
DEMOKRATŲ SĄJUNGOS „VARDAN LIETUVOS“ VALDYBA 

SPRENDIMAS 

 

DĖL ĮPAREIGOJIMŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGOS „VARDAN LIETUVOS“ SKYRIAMS 

PASKIRTI ATSAKINGUS ASMENIS 

 

2022-05-12 Nr. 13 

Vilnius 

 

 Vadovaudamasi Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ (toliau – Partijos) įstatų 23, 44.21, 

44.22, 44.32, 91.4 punktais, atsižvelgdama į Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ valdybos (toliau 

– Valdyba) 2022 m. balandžio 5 d. sprendimą Nr. 11 „Dėl Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ 

nario mokesčio mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valdyba n u s p r e n d ž i a: 

1. Įpareigoti Partijos skyrius: 

1.1. iki 2022 m. gegužės 23 d. paskirti įgaliotą (-us) asmenį (-is), atsakingą (-us) už 

Partijos skyriaus nario mokesčio apskaitą ir nario mokesčio žurnalo pildymą (toliau – 

Įgaliotas asmuo); 

1.2. ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Įgalioto asmens paskyrimo pateikti 

Partijos administracijai šio asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, 

elektroninio pašto adresą ir kontaktinio telefono numerį; 

1.3. iki 2022 m. gegužės 23 d. paskirti atsakingą (-us) asmenį (-is) už Partijos skyriaus 

narių apskaitą (toliau – Atsakingas asmuo);  

1.4. ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Atsakingo asmens paskyrimo pateikti 

Partijos administracijai šio asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto 

adresą ir kontaktinio telefono numerį. 

2. Pavesti Partijos administracijai: 

2.1. ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo informacijos apie Partijos skyriaus 

Įgalioto asmens paskyrimą gavimo dienos registruoti Partijos skyriaus Įgaliotą asmenį 

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) informacinės 

sistemos (toliau – IS) Finansavimo posistemėje; 

2.2. organizuoti Partijos skyrių Įgaliotų asmenų mokymus darbui su VRK IS Finansavimo 

posisteme; 

2.3. nuolat teikti Partijos skyrių Įgaliotiems ir Atsakingiems asmenims metodinę pagalbą. 

3. Įpareigoti Partijos skyrių Įgaliotus asmenis: 
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3.1. atsakingai vesti Partijos skyriaus nario mokesčio apskaitą ir nuolat pildyti nario 

mokesčio žurnalą VRK IS Finansavimo posistemėje; 

3.2. Partijos skyriaus nario mokesčio žurnale registruoti visus Partijos skyriaus bankiniais 

pavedimais gautus nario mokesčius, taip pat ir nepriimtinus Partijos nario mokesčius 

bei jų grąžinimą jį sumokėjusiems Partijos nariams per 5 darbo dienas nuo tokio 

mokesčio gavimo dienos ar pervedimą nepriimtinai sumokėtą Partijos nario mokestį į 

valstybės biudžetą per 10 darbo dienų nuo tokio mokesčio gavimo dienos; 

3.3. teikti Partijos administracijai informaciją apie nepriimtinus ir grąžintinus Partijos 

nario mokesčius nepraleidžiant nustatytų grąžinimo terminų. 

4. Įpareigoti Partijos skyrių Atsakingus asmenis tvarkyti Partijos skyriaus narių duomenų 

bazę, vykdyti Partijos skyriaus narių apskaitą, rinkti duomenis iš Partijos skyriaus 

poskyrių (jai tokie yra) ir teikti informaciją Partijos administracijai. 

 

 

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas    Saulius Skvernelis 

 

 

 


