PATVIRTINTA
2019 m. lapkričio 22 d . Lietuvos karjerų asociacijos
visuotinio narių susirinkimo sprendimu

VIENKARTINIO STOJAMOJO ĮNAŠO IR METINIO NARIO MOKESČIO DYDŽIO
NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos karjerų asociacijos (toliau – LKA) vienkartinio stojamojo įnašo (toliau – stojamasis
įnašas) ir metinio nario mokesčio (toliau – nario mokestis) dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) nustato LKA naujų narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžius,
mokėjimo tvarką ir terminus.
2. Stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydis nustatomi/keičiami LKA visuotinio narių susirinkimo
sprendimu.
II. STOJAMOJO ĮNAŠO DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA
3. Stojamojo įnašo dydis yra 145 (šimtas keturiasdešimt penki) eurai.
4. Stojamasis įnašas sumokamas į LKA atsiskaitomąją banko sąskaitą.
5. Stojamasis įnašas sumokamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pranešimo apie LKA visuotinio
narių susirinkimo sprendimą priimti į LKA narius.
6. Apie įnašo sumokėjimą LKA buhalteris pasirinkto ryšio priemonėmis informuoja
administracijos techninį darbuotoją, kuris naują narį įrašo į LKA narių registrą.
III. METINIO NARIO MOKESČIO DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA
7. LKA nario metinio mokesčio dydis yra 1100 (tūkstantis šimtas) eurų.
8. LKA nario mokestis mokamas kasmet iki trečiojo metų ketvirčio pabaigos (rugsėjo 30 d. ) į
LKA atsiskaitomąją banko sąskaitą.
9. Naujai priimto LKA nario einamųjų metų nario mokestis kaip ir stojamasis mokestis
sumokamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pranešimo apie LKA visuotinio narių susirinkimo
sprendimą priimti į LKA narius. Pranešime yra nurodomas einamųjų metų naujo nario mokesčio dydis,
kuris apskaičiuojamas laikotarpiui nuo priėmimo į narius mėnesio iki finansinių metų pabaigos.
10. Naujai priimtas LKA narys nuo stojamojo įnašo ir einamojo metinio nario mokesčio
sumokėjimo momento turi visas LKA nario teises ir pareigas.
11. Iki šios tvarkos 8 punkte nurodyto termino kasmetinio nario mokesčio nesumokėjusį LKA
narį buhalteris per 15 kalendorinių dienų informuoja pasirinktomis ryšio priemonėmis (telefonu,
elektroniniu paštu) ir primena apie pareigą šį mokestį sumokėti bei nurodo jo sumokėjimo terminą
(gruodžio 31 d. - LKA finansinių metų pabaiga).
12. Atveju, kai metinis nario mokestis nesumokamas 11 punkte nurodytu buhalterio terminu,
naujų finansinių metų pradžioje LKA narys yra pakartotinai informuojamas raštu (paštu) apie
nesumokėtą nario mokestį nurodant sumokėti metinį nario mokestį iki einamųjų kalendorinių metų
balandžio 30 d. ir/arba nurodyti motyvuotas nario mokesčio nesumokėjimo priežastis.
13. Praėjusių finansinių metų nario mokesčio nesumokėjusių LKA narių sąrašą buhalteris iki
einamųjų kalendorinių metų balandžio 30 d. dienos pateikia LKA Prezidentui ir Tarybai.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. LKA visuotiniam narių susirinkimui, nemokantį nustatyto dydžio mokesčio ar kitaip
pažeidžiantį šį Aprašą LKA narį, LKA Taryba nutarimu gali siūlyti pašalinti iš LKA narių arba
sustabdyti jo narystę.
15. Išstojusiam ar pašalintam iš LKA nariui teisės aktų nustatyta tvarka jo sumokėti vienkartinis
stojamasis įnašas ir einamieji nario mokesčiai ar kitaip LKA nuosavybėn perduotos lėšos ir (ar) turtas –
negrąžinami.
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Stojamojo įnašo ir metinio
nario mokesčio dydžio
nustatymo ir mokėjimo
tvarkos aprašo
1 Priedas
PRANEŠIMAS
____-____-____
(data)
________________
(vietovė)

Pranešame, jog Lietuvos karjerų asociacijos (toliau – Asociacija) visuotinio narių
susirinkimo sprendimu yra pritarta priimti Jūsų įmonę ........................ ........................ į
Asociaciją.
Maloniai primename, kad Asociacijos nariu tampama sumokėjus vienkartinį
stojamąjį įnašą (.....) ir nario mokestį (........) už einamuosius metus ne vėliau kaip per 10 dienų
nuo šio pranešimo apie visuotinio narių susirinkimo sprendimą gavimo.

Lietuvos karjerų asociacijos Prezidentas
(parašas)

