
LIETUVOS KRIKŠČIONIŠKOJO GYVENIMO BENDRUOMENĖS NARIŲ

NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

1. Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės (toliau – Bendruomenės) narių „Nario mokesčio

mokėjimo tvarka“ nustato Bendruomenės nario mokesčio dydį ir jo mokėjimo tvarką.

2. Vadovaudamasis Bendruomenės statutu, kiekvienas Bendruomenės narys moka nario mokestį.

3. Minimalus nario mokesčio dydis: 2 eurai per mėnesį arba 24 eurai per metus. Bendruomenės narys gali

mokėti ir didesnį nario mokestį.

4. Nario mokesčio mokėjimo tvarka:

4.1. Bendruomenės narys nario mokestį moka už ateinančius metus. Nario mokestis už ateinančius metus turi

būti sumokėtas nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.

4.2. Bendruomenės nario pageidavimu metinis nario mokestis gali būti mokamas dalimis, visą nario mokesčio

įnašą sumokant nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.

4.3. Naujas Bendruomenės narys nario mokestį moka už mėnesius, kurie lieka iki einamųjų metų pabaigos,

pradedant kitu mėnesiu, kai tapo nariu (pvz., tapus Bendruomenės nariu 2015 m. kovo mėnesį, nario mokestis mokamas

už 2015 m. balandžio – gruodžio mėnesius). Naujas Bendruomenės narys nario mokestį už einamuosius metus turi

sumokėti per tris mėnesius, pradedant kitu mėnesiu, kai tapo Bendruomenės nariu (pvz., tapęs Bendruomenės nariu

2015m. kovo mėnesį, nario mokestį už 2015m. balandžio – gruodžio mėnesius turi sumokėti iki liepos 1 dienos).

4.4. Vietos bendruomenės (grupės) nariai perduoda nario mokestį savo vietos bendruomenės (grupės)

koordinatoriui arba jo įgaliotam vietos bendruomenės (grupės) nariui, kuris šį mokestį perduoda Bendruomenės

iždininkui arba perveda į Bendruomenės sąskaitą ir kartu pateikia narių įnašų žiniaraštį (1 priedas). Narių įnašų

žiniaraščiai turi būti perduoti Bendruomenės iždininkui iki einamųjų metų gruodžio 1 d.

4.5. Kai nario mokesčio įnašai yra pervedami pavedimu per banką arba naudojantis elektroninės

bankininkystės paslaugomis, mokėjimo pavedimo formos grafoje „mokėjimo paskirtis“ įrašomas vietos bendruomenės

(grupės) pavadinimas ir metai, už kuriuos mokamas mokestis (pvz., LKG Panevėžio „Vilties“ vietos bendruomenės

(grupės) nario mokestis už 2015 metus), o narių įnašų žiniaraštyje įrašomas mokėjimo pavedimo numeris ir pavedimo

atlikimo data.

4.6. Nedirbantis Bendruomenės narys gali mokėti 1 euro per mėnesį arba 12 eurų per metus nario mokestį.

Jeigu Bendruomenėje yra abu šeimos nariai, vienas iš jų taip pat gali mokėti 1 euro per mėnesį arba 12 eurų per metus

nario mokestį.

4.7. Kai Bendruomenės narys nepajėgus mokėti 3 arba 4.6 punktuose nustatyto nario mokesčio:

4.7.1. dėl paramos kreipiasi į vietos bendruomenės (grupės) arba regiono bendruomenės koordinatorių.

Skirtumą tarp 3 arba 4.6 punktuose nustatyto nario mokesčio ir mokesčio, kurį Bendruomenės narys pajėgus sumokėti,

gali padengti vietos ar regiono bendruomenė;

4.7.2. arba Bendruomenės taryba gali sumažinti šį mokestį iki 50%. Tam Bendruomenės narys tiesiogiai arba

per savo vietos bendruomenės (grupės) koordinatorių ar įgaliotą vietos bendruomenės (grupės) narį pateikia motyvuotą

prašymą Bendruomenės sekretorei. Bendruomenės nario prašyme dėl nario mokesčio sumažinimo turi būti nurodyta

mokesčio suma, kurią Bendruomenės narys gali sumokėti. Prašymas turi būti paduotas ne vėliau kaip iki einamųjų metų

spalio 1 d.

5. Išstojusio Bendruomenės nario sumokėtas nario mokestis negrąžinamas.

6. Vietos bendruomenės (grupės) ir regionai gali nustatyti papildomą nario mokestį, skirtą tų padalinių

reikmėms.
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