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PATVIRTINTA 

Skriaudžių kaimo bendruomenės 

2015 m. balandžio mėn.11 d. 

pakartotinio visuotinio narių susirinkimo 

protokolu Nr. 2 

 

SKRIAUDŽIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO 

MOKĖJIMO TVARKA 

 

1. Skriaudžių kaimo bendruomenės stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka 

(toliau –  Tvarka) nustato Skriaudžių kaimo bendruomenės nario mokesčio mokėjimo sąlygas bei 

terminus ir yra privaloma kiekvienam Skriaudžių kaimo bendruomenės nariui. 

 2. Skriaudžių kaimo bendruomenės nariai privalo mokėti vienkartinį stojamąjį įnašą ir 

kasmetinį nario mokestį. 

3. Vienkartinio stojamojo įnašo ir metinio nario mokesčio dydžius nustato Visuotinis 

bendruomenės narių susirinkimas. 

 4. Pateikus prašymą tapti Skriaudžių kaimo bendruomenės nariu ir gavus patvirtinimą (el. 

paštu, paštu ar kita rašytine forma) dėl priėmimo į Skriaudžių kaimo bendruomenės narius, 

stojamasis įnašas privalo būti sumokėtas per vieną savaitę nuo priėmimo į narius datos. Kandidatas, 

sumokėjęs stojamąjį įnašą, bendruomenės pirmininko įsakymu, įtraukiamas į bendruomenės narių 

sąrašą.  

5. Metinis nario mokestis gali būti mokamas visas iš karto arba dalimis (ne daugiau kaip per 2 

kartus, po pusę numatytos pilnos nario mokesčio sumos)  

6. Metinis nario mokestis arba pirmoji jo dalis už einamuosius metus sumokama ne vėliau 

kaip iki kovo mėn. 31 d. (imtinai). Mokant dalimis, antroji metinio nario mokesčio dalis turi būti 

sumokama  ne vėliau kaip iki birželio mėn. 30 d. (imtinai); 

7. Nauji nariai, įstoję į Skriaudžių kaimo bendruomenę, moka vienkartinį stojamąjį mokestį: 

7.1. fiziniai asmenys – 10.00 eurų 

7.2. juridiniai asmenys – 20.00 eurų; 

7.3. senjorams (pensininkams), pateikusiems prašymą ir pensininko pažymėjimą – 5 eurai; 

Sumokėjus stojamąjį nario mokestį, metinis nario mokestis tais kalendoriniais metais 

nemokamas.  

8. Metinis nario mokestis: 

8.1. fiziniams asmenims – 10.00 eurų 

8.2. juridiniams asmenims – 20.00 eurų 

8.3. senjorams (pensininkams), pateikusiems prašymą ir pensininko pažymėjimą – 5 eurai; 

8.4. nario mokestis kelių asmenų šeimai: pirmajam asmeniui – 10 eurų, kitiems toks pačios 

šeimos nariams, pradedant antruoju asmeniu, kasmetinis nario mokestis – 2 eurai.“ 

 

Papildyta 8.4. papunkčiu 2017 m. kovo 25 d. Skriaudžių kaimo bendruomenės visuotinio narių susirinkimo 

sprendimu. 

8.4. papunktis  įsigalioja nuo 2018-01-01.  

 

9. Stojamieji įnašai, metinis nario mokestis gali būti sumokami grynaisiais pinigais 

Skriaudžių kaimo bendruomenės būstinėje taip pat vykstant Skriaudžių kaimo bendruomenės 

renginiams/susirinkimams arba banko pavedimu į Skriaudžių kaimo bendruomenės sąskaitą: 
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Skriaudžių kaimo bendruomenė 

Adresas: Ramybės g. 8, Skriaudžiai, Prienų rajonas 

Juridinio asmens kodas: 171117957 

Banko pavadinimas: AB DnB bankas 

Banko kodas: 40100 

Sąskaitos Nr.: LT404010041100172207 

 

10. Skriaudžių kaimo bendruomenės garbės nariai stojamojo įnašo ir nario mokesčio nemoka. 

Garbės nario vardas suteikiamas fiziniams ir juridiniams asmenims už ypatingus nuopelnus 

Skriaudžių kaimo bendruomenei, Skriaudžių kaimo bendruomenę Lietuvoje bei užsienyje 

garsinantiems, ženklią finansinę-materialinę paramą Skriaudžių kaimo bendruomenei suteikusiems 

ar pasižymėjusiems išskirtine veikla Skriaudžių kaimo bendruomenės labui. Garbės nario vardas 

suteikiamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Garbės narys balsavimo teisės neturi.  

11. Skriaudžių bendruomenės nariui, pateikus motyvuotą prašymą laikinai atidėti nario 

mokesčio mokėjimą nurodant priežastis. Bendruomenės valdybos sprendimu nario mokestis gali 

būti tam tikram terminui atidėtas. 

 iki prašymo grąžinti į tikruosius narius pateikimo. Nario mokesčio įsiskolinimą privaloma 

padengti iki einamųjų metų liepos 1 d. 

11a. Skriaudžių kaimo bendruomenės nariai, dėl svarių asmeninių priežasčių (išvykimas 

ilgam laikui gyventi ir dirbti užsienyje, nario ar jo šeimos narių liga ir kt.) gali teikti prašymą, 

nurodant priežastis, laikinai sustabdyti narystę bendruomenėje. Laikino narystės sustabdymo 

laikotarpiu nario mokestis neskaičiuojamas. Narystės pratęsiama, pateikus prašymą dėl narystės 

pratęsimo ir padengus nario mokesčio įsiskolinimus.  

 

11a punktu tvarka papildyta  2017 m. kovo 25 d. Skriaudžių kaimo bendruomenės visuotinio narių susirinkimo 

sprendimu. 

11a punktas  įsigalioja nuo 2017-03-27  

 

12. Nario mokesčio surinkimą administruoja Bendruomenės pirmininko įgaliotas asmuo. 

Bendruomenės pirmininko įgaliotas asmuo nariams, nesumokėjusiems pirmosios nario mokesčio 

dalies, ne vėliau kaip iki kovo 1 d., o nesumokėjusiems antrosios nario mokesčio dalies, ne vėliau 

kaip iki birželio 1 d., raštiška arba elektronine forma, siunčia bendruomenės nariams priminimus 

apie nesumokėtą nario mokestį. Priminimo negavimas neatleidžia nuo pareigos laiku sumokėti nario 

mokestį. 

13. Jei iki einamųjų metų kovo 31 d. narys nesumoka pirmosios metinio nario mokesčio 

dalies, o iki einamųjų metų liepos 1 d. – pilno metinio nario mokesčio, Bendruomenės pirmininkas 

teikia siūlymą Bendruomenės Valdybai dėl įsiskolinusio nario narystės nutraukimo Skriaudžių 

kaimo bendruomenėje, Valdyba priima sprendimą. 

14. Narystei Bendruomenėje pasibaigus, stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip 

Bendruomenės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. 

15. Ši tvarka įsigalioja nuo jos patvirtinimo Skriaudžių kaimo bendruomenės visuotiniame 

narių susirinkime ir galioja, kol nebus Visuotinio susirinkimo atšaukta, pakeista ar papildyta. 

 

 

Bendruomenės pirmininkė                                                                    Raminta Grėbliauskienė 

 


