
Armsad Drikung Kagyu Ratna Shri Keskuse liikmed ja sõbrad!

Hiljutisel koosolekul arutasime tõsiselt meie keskuse finantsolukorra küsimusi ja arutelu tulemused läksid 
hiljem hääletamisele. Koosoleku kokkuvõtte leiate meie kodulehelt, aga siinkohal tahaksime lähemalt selgitada 
uut liikmelisuse ja liikmemaksu korraldust.

Drikung Kagyu Ratna Shri Keskus on mittetulunduslik organisatsioon, millel on ainult üks peamine rahasta-
misallikas – keskuse liikmete ja teiste budismihuviliste annetused.

Viimasel paaril aastal on liikmemaksu tasumine olnud vabatahtlik, soovides, et inimesed ei peaks seda sunni-
viisiliseks kohustuseks vaid teeksid seda mõistmisega, et liikmemaksu tasumisest sõltub meie Dharmakeskuse 
elushoidmine ja püsimine.

Kahjuks on hetkel keskuse finantsolukord kujunenud selliseks, et juba enne käesoleva aasta lõppu ei ole  meil 
ette näha vajalikke tulusid olemasolevate püsikulude katmiseks. Keskuse püsikulud on: meditatsioonikesku-
se ja Laama eluaseme üür, elekter, küte, internetiühendus, samuti ka Laama Sangye elatusraha ning Keskuse 
kodulehe serveri tasud. Muid kulusid peale eelpool nimetatud kulude keskus maksma ei pea.

Üldkoosolekul otsustasid sangha liikmed, et igakuiste arvete tasumiseks on vaja stabiilset regulaarset sissetule-
kut ja üks võimalus selleks on paluda kõigil Sangha liikmetel maksta igakuist liikmemaksu, mis kõiki registree-
ritud liikmeid arvestades peaks olema minimaalselt 15 eurot kuus ning pensionäride, õppurite ja töötute puhul 
10 eurot kuus. 

Küsimus on väga tundlik ja osal inimestel on seda raske aktsepteerida, kuid palume mõista, et sellest sõltub 
meie armsa Dharmakeskuse püsimine. Kahtlemata soovivad kõik asjahuvilised, et Eestis oleks oma resideeruv 
vaimulik Laama Sangye näol ka veel tulevatel aastatel, mistõttu palume mõistvat suhtumist. Küsimus ei ole 
suurte tulude ja rikkuste kogumises, asi on Keskuse ellujäämises.

Keskuse igapäevatöö organiseerimiseks on vaja teada, millise regulaarse sissetulekuga oleks võimalik (nt.liik-
memaksude näol) – arvestada. Finantsseisu parandamiseks on väga tänuväärsed ja vajalikud ka kõik ühekord-
sed annetused.

Toimunud üldkoosolekul tehti ettepanek jagada liikmeskond tegevliikmeteks ja toetajaliikmeteks. Tegevliik-
metel on kohustus maksta igakuist liikmemaksu, millega aitavad Drikungi keskuse ülalpidamise eest tasuda. 
Toetajaliikmed maksavad vastavalt oma soovile ja võimalustele.
Kõigil, kes soovivad olla Drikung Kagyu Ratna Shri Keskuse tegevliikmed, palume saata kinnitus oma soovist ja 
valmisolekust meie meilile või täita uuesti liikmelisuse ankeet: http://www.drikung.ee/avaldus.html

Registreerunud liikmed, kes järgmise kahe kuu jooksul liikmemaksu ei maksa, arvatakse automaatselt toetaja-
liikmeks. 
Palume mõistvat suhtumist ja me loodame siiralt teie toetusele ning kaasabile keskuse ellujäämise nimel.
Teadmiseks, et liikmemaks arvestatakse tulumaksu soodustuse alla, kui see märkida pangamaksel annetuseks.
 
Juhatuse liikmed ja teised aktiivsed huvilised otsivad ka muid võimalusi keskuse finantsseisu parandamiseks 
ning selleks on kavas erinevaid projekte, millest peagi ka kõigile teada anname.

Laama Sangye usub, et Drikungi keskus Tallinnas toob suurt kasu Dharmaratta pööramisel ning vabanemi-
se seemnete külvamisel iga järgija südames. Ta soovib, et keskuse liikmed ja toetajad tegutseksid ühiselt ja 
üksmeelselt Dharmategevuse õitsenguks. Drikungi Dharmakeskuse eesmärk on arendada armastavat heldust 
ja rahu – seda nii üksikisiku, perekonna ja kogukonna tasandil kui ka üldisemalt kõigi uskude ja kõigi olendite 
tasandil. Sellise hoiakuga suudame oluliselt mõjutada käesolevat elu ja ka tulevikku. Dharmakeskus võib seelä-
bi tuua kasu paljudele põlvkondadele. Sellise mõtteviisi ja hoiakuga kutsume kõiki üles ühinema ja tegutsema 
selle nimel, et Dharma päike võiks paista igas suunas ning hajutada teadmatuse pimeduse, tuues rahu ja kasu 
kõigile.

Kui liikmemaksude osas tekkis küsimusi, on kõik e-kirjad teretulnud. 
  
Drikung Kagyu Ratna Shri Keskus 
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