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BUVEINĖS ADRESAS
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01111 Vilnius.



NARIO MOKESTIS

1. Pagal nuo 2022-01-01 galiojančią Partijos įstatų redakciją,
narys laikomas sumokėjusiu nario mokestį, jei sumoka už
einamuosius ir (ar) paskutinius praleistus metus, t. y.  už 2022 m.
ir (ar) už 2021 m.
 
2. Partijos narys, nesumokėjęs nario mokesčio, netenka
balsavimo teisės, teisės rinkti ir būti renkamas į Partijos
organus ir skyriaus institucijas (pvz., skyriaus narių
susirinkimuose dalyvauti gali, bet negali balsuoti ir dalyvauti
sprendimų priėmime).

3. Per metus nario sumokėto mokesčio suma negali viršyti
10 proc. deklaruotų jo pajamų.

4. Narys per metus gali sumokėti daugiau negu 360 Eur tik tuo
atveju, jei jis yra deklaravęs savo turtą ir pajamas.

5. Jei narys per metus sumoka (vienu ar keliais mokėjimais)
daugiau negu 360 Eur, jo duomenys (vardas, pavardė ir
sumokėta suma) viešai 10 metų skelbiami Vyriausiosios
rinkimų komisijos interneto svetainėje:
https://www.vrk.lt/nario-mokesciai.



6. Nario mokestis, viršijantis 0,3 VMDU dydį ( > 457 Eur),
mokamas tik banko pavedimu. Tokio mokesčio priimti grynaisiais
pinigais negalima.

7. Nario mokestį gali mokėti tik Partijos narys. Už Partijos narį
kitų asmenų sumokėtas jo nario mokestis nebus priimtas.

8. Nario mokestis, kuris yra gautas grynaisiais pinigais, privalo
būti tinkamai apskaitytas, t. y. privalo būti užpildytas žiniaraštis,
kuriame yra nario mokestį mokėjusių partijos narių parašai arba
prie žiniaraščio (jei nėra parašų), privalo būti pridėti pinigų
perdavimo-priėmimo kvitai (būtinai pasirašyti perdavusio ir
priėmusio asmens). Žiniaraščio formą ir pinigų
perdavimo-priėmimo kvitą rasite partijos tinklalapyje
https://liberalai.lt/nariams/dokumentai/.

9. Nario mokestį grynaisiais pinigais priėmęs atsakingas
asmuo privalo jį pervesti į skyriaus sąskaitą per 10 d. d. nuo
jo gavimo dienos ir per 3 d. d. Partijos sekretoriatui
elektroniniu paštu info@liberalai.lt atsiųsti (perduoti) nario
mokesčio žiniaraščius ir (ar) grynųjų pinigų priėmimo kvitus.
Nario mokesčiai, kurie pavėluotai bus pervesti į banko sąskaitą,
nebus priimti ir bus grąžinti jį pervedusiam asmeniui arba
pervesti į valstybės biudžetą. Nario mokestį grynaisiais pinigais
gali priimti ir įnešti į skyriaus sąskaitą tik Partijos ar skyriaus
įgaliotas asmuo.

10. Mokėjimo paskirtyje narys privalo nurodyti už kuriuos metus
moka: už praleistus metus ir (ar) einamuosius (pvz., vardenio
pavardenio nario mokestis už 2022 metus arba vardenio
pavardenio nario mokestis už 2021 ir 2022 metus). Mokėjimo
paskirtyje nenurodžius metų, už kuriuos jis sumokėtas, jis bus 
užskaitytas už einamuosius metus. Jei asmuo sumoka nario
mokestį už jau sumokėtus metus, traktuojama, kad tai
papildomas nario mokestis už atitinkamus metus. Jei asmuo
mokėjimo paskirtyje suklydo nurodydamas metus ir nenori, kad
jo sumokėtas nario mokestis būtų apskaitytas kaip papildomas,
gali pateikti prašymą Partijos sekretoriatui dėl nario mokesčio
užskaitymo už kitus metus.



11. Nario mokestis mokamas į atitinkamo Partijos skyriaus sąskaitą
arba per „Paysera“ mokėjimo sistemą, esančią Partijos puslapyje
https://liberalai.lt/nariams/nario-mokestis/. Rekomenduojama nario
mokestį mokėti bankiniu pavedimu.

SUTARTYS IR SĄSKAITOS
1. Visos raštu sudaromos sutartys privalo būti iš anksto derinamos su
Partijos sekretoriatu. Žodžiu negali būti sudaromos sutartys, jei
pirkimo vertė per kalendorinius metus iš to paties tiekėjo viršija
3000 Eur (be PVM).

2. Visas Partijos vardu sudaromas sutartis pasirašo Partijos
atsakingasis sekretorius Dainius Petravičius, išskyrus atvejus, kai
kitam asmeniui (taip pat) yra suteikti rašytinės formos įgaliojimai
atitinkamai veikti Partijos vardu.

3. Sąskaitos išrašomos Partijai nurodant jos rekvizitus:

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Juridinio asmens kodas 300559448

Gedimino pr. 64, 01111 Vilnius



Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis nėra PVM mokėtojas, todėl PVM
kodo neturi, tačiau sąskaitose PVM privalo būti išskirtas, jei pagal
teisės aktus jis pritaikomas.

4. Partijai išrašytas sąskaitas faktūras (išskyrus sąskaitas už
komunalines paslaugas) vizuoja Partijos skyriaus pirmininkas, raštu
(arba el. laiške) nurodydamas (pagrįsdamas) pirkimo tikslą ir paskirtį,
kurie turi atitikti Partijos veiklos tikslus.

5. Sąskaitos nedelsiant el. paštu info@liberalai.lt turi būti
persiunčiamos Partijos sekretoriatui. Pavėluotai pateiktos sutartys
(atgaline data) nebus pasirašomos. Partija visas pirkimų sutartis ir
sąskaitas pagal įstatymą privalomai paviešina

VIZUALIKA
Š. m. pavasarį (balandžio 9 d.) planuojamas Partijos Suvažiavimas
bei galimi sprendimai dėl Partijos įvaizdžio atnaujinimo, todėl
prašome be objektyvaus poreikio negaminti atributikos pagal
esamą Partijos vizualinį identitetą.



POLITINĖS REKLAMOS
ŽYMĖJIMAS

1. Nepaisant to ar vyksta politinė kampanija, ar ne, visa bet kokia
forma ir priemonėmis, už užmokestį ar neatlygintinai skleidžiama
informacija, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant
rinkimuose arba kurios skleidimu propaguojamas valstybės politikas,
politinė partija, partijos narys ar politinės kampanijos dalyvis, jų
idėjos, tikslai ar programa, išskyrus neatlygintinai skleidžiamus
įprastinio pobūdžio pranešimus apie  politikų, Partijos ir jos
valdymo organų veiklą, yra laikoma politine reklama ir privalo būti
pažymėta teisės aktų nustatyta tvarka.
 
2. Taigi visi įrašai (FB, žiniasklaidos priemonėse), leidiniai, kuriais
populiarinama Partija, propaguojami Partijos politikai, informuojama
apie dalyvavimą, kandidatavimą savivaldybių tarybų rinkimuose,
pabrėžiami Partijos tikslai, vertybės, programinės idėjos ir pan.
laikytini politine reklama. Politinė reklama turi būti pažymėta
nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos
informacijos.
 
3. Jei atlygintinai ne politinės kampanijos laikotarpiu skleidžiami
įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie valstybės politikų,
politinių partijų, jų valdymo organų veiklą, laikoma politine reklama
ir atitinkamai turi būti pažymima.

Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašas čia:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.380750/as-
r?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=73e3e549-8df6-4a
01-aee4-a371a437fbd7.

Paskirti skyrių atstovai, kurie ketina platinti mokamą reklamą FB, 
turi susisiekti su Partijos sekretoriatu ir sudaryti atitinkamą sutartį.



GPM PARAMA
1. Nuo 2022-01-01 gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramą galima
skirti tik elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

2. 2021 m. gyventojo politinėms partijoms skiriamos GPM dalies dydis
yra 0,6 proc.

3. Gyventojas GPM dalį Partijai gali skirti ir tuo atveju, kai jis pajamų
deklaruoti neprivalo.

4. GPM dalis skiriama pildant VMI patvirtintą FR5012 prašymo formą
(toliau – Prašymas), kuri VMI pateikiama iki 2022-05-01. Paskirtyje
rekomenduotina nurodyti Partijos skyrių, kuriam skiriama parama.
 
5. Prašyme galima nurodyti, kad GPM parama Partijai skiriama (iki)
5 metų laikotarpiui. Anksčiau pateiktų Prašymų, kuriuose nurodyti
ne vieni paramos skyrimo metai Partijai, nereikia taisyti. 



NARIŲ PRIĖMIMAS IR
NARYSTĖS PABAIGA

1. Prašymo tapti Partijos nariu forma:
https://liberalai.lt/nariams/dokumentai/.

2. Į Partiją priimtų naujų narių prašymą ne vėliau kaip per 3 d. d. po
posėdžio datos el. paštu info@liberalai.lt privalo būti persiųsti Partijos
sekretoriatui. Prašyme privalu nurodyti priėmimo į partiją posėdžio
datą bei posėdžio pirmininkui pasirašyti. 

3. Prašymo stabdyti narystę Partijoje, išbraukti iš sąrašų, atkurti
narystę formas taip pat rasite https://liberalai.lt/nariams/dokumentai/.
Pažymėtina, kad, vadovaujantis asmens duomenų apsaugą
reglamentuojančiais teisės aktais ir siekiant identifikuoti prašymą
pateikusį asmenį, prašyme aiškiai turi būti nurodyti asmeniai
duomenys (vardas, pavardė, gimimo metai, gyv. vietos adresas, skyrius,
el. paštas, tel. nr.).

4. Informuokite asmenį, kad pateikti prašymą atsisakyti narystės
galima ir internetu, prisijungus per elektroninius valdžios vartus:

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/165?sear-
chId=89407e27-17e0-4fa3-ac64-613201bcb029.



1. Įvykus visuotiniam skyriaus narių susirinkimui ar regiono koordinacinės
tarybos posėdžiui per 7 d. Partijos sekretoriatui el. paštu info@liberalai.lt
privalo būti pateikti protokolo, priimtų sprendimų ir dalyvių sąrašo
nuorašai. Protokolas privalo būti pasirašytas posėdžio pirmininko ir
posėdžio sekretoriaus, priimti sprendimai - posėdžio pirmininko. 

PROTOKOLAI

SEKRETORIATO
ATSAKINGI ASMENYS

Vardas, 
Pavardė

Dainius
Petravičius

Antanas
Martusevičius 

Jolita 
Baušytė

Svetlana
Vaškūnienė

Komunikacijos
vadovas 

Projektų
vadovė

Projektų
vadovė

Pareigos Kontaktai Atsakomybės sritys

Atsakingasis
sekretorius

8 667 44022
dainius@liberalai.lt

8 600 53305
antanas@liberalai.lt 

8 620 99869
jolita.bausyte@lrs.lt

8 690 99775 
info@liberalai.lt 

Bendrasis veiklos organizavimas,
teisiniai, finansiniai klausimai,
sutarčių pasirašymas,
konsultacijos, atstovavimas,
partijos organų veiklos
organizavimas ir kt.

Konsultacija viešųjų ryšių
klausimais, pagalba rengiant
straipsnius, pranešimus spaudai,
viešųjų ryšių strategiją ir kt. 

Nario mokesčio apskaita,
narystės anketos, narių sąrašai,
konsultacija politinės reklamos
klausimais ir kt. 

Dokumentų, duomenų bazės
administravimas, ryšių su
skyriais palaikymas, renginių
organizavimas ir kt. 


