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LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS 

 NARIO MOKESČIO 

N U O S T A T A I 
 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1.1. Lietuvos skautų sąjungos (toliau – LSS) nario mokestis – tai visų LSS narių mokamas 

nustatyto dydžio mokestis, patvirtinantis narystę organizacijoje.  

1.2. Nario, nesumokėjusio mokesčio už metus, ir nuo jo neatleisto, narystė stabdoma.  

1.2.1. Sustabdžius narystę organizacijoje, narys netenka organizacijos nariui 

priklausančių teisių dalyvauti organizacijos veikoje. 

1.2.2. Narystės sustabdymas nustoja galioti organizacijos nariui padengus įsiskolinimą ir 

vėl mokant einamąjį nario mokestį. 

1.3. Teisę atleisti nuo nario mokesčio arba mokestį sumažinti turi: Vyriausiasis skautininkas, 

tunto, draugovės (nepriklausančios tuntui), būrelio, židinio ar ramovės vadovas. 

Atleidimas raštiškai turi būti patvirtintas vieneto vadovo. 

1.4. LSS nariai, sulaukę 70 metų, yra atleidžiami nuo nario mokesčio mokėjimo.  

1.5. Daugiau nei vienam LSS nariui esant iš vienos šeimos, kiekvienam nario mokestis 

mažinamas 50 proc.  

1.6. LSS nario mokesčio metai atitinka kalendorinius metus (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 

d.). Mokestis už einamuosius kalendorinius metus renkamas iki sausio 31 d. imtinai. 

1.7. Nario mokestį sumokėjusių narių žiniaraščius atsakingi vienetų vadai pateikia 

Vyriausiajam skautininkui iki sausio 31 d. imtinai. 

1.8. Nariui prie LSS prisijungus po sausio 31 d., mokama už likusį kalendorinių metų 

mėnesių skaičių. Informacija ir vėliau prisijungusių narių mokestis įtraukiami į kitų 

kalendorinių metų žiniaraštį.  

1.9. LSS metinis nario mokestis – 24 EUR (2 EUR/mėn.). 



1.10. LSS nario mokestis mokamas pagal patvirtintą nario mokesčio žiniaraštį (Forma NF-

02). Už nario mokesčio surinkimą ir pervedimą atsakingi vienetų vadovai. Surinktas 

nario mokestis pervedamas į LSS banko sąskaitą.  

1.11. LSS nariui pasitraukus iš organizacijos, nario mokestis negrąžinamas.  

1.12. Suderinę su Vyriausiuoju skautininku, LSS vienetai gali rinkti papildomus mokesčius. 

 

II. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

2.1. LSS nario mokesčio nuostatai įsigalioja nuo 2018 11 16. 

2.2. Įsigaliojus LSS nario mokesčio nuostatams, netenka galios 2016 03 24 nario mokesčio 

nuostatai. 
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