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Lietuvos statybininkų asociacijos prezidiumo
2014 m. spalio 22 d. sprendimu
(protokolo Nr.6)

LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJOS
NARIŲ STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ
APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA
1. Lietuvos statybininkų asociacijos (toliau – asociacija) stojamasis nario įnašas yra 500 Eur.
2. Metinis nario mokestis apskaičiuojamas pagal nario pajamas iš statybos veiklos:
Eil.Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pajamos iš statybos veiklos (mln. Eur)
iki 0,9
1,2 - 1,5
1,6 - 2,9
3,0 - 5,8
5,9 - 8,7
8,8 - 11,6
11,7 - 14,5
14,6 - 20,3
20,4 - 26,1
26,2 - 31,9
32 - 34,9
virš 35

Metinis nario mokestis (Eur)
700
900
1000
1200
1300
1400
1600
1800
2000
2300
2600
3500

Atskiru asociacijos ir nario susitarimu metinis nario mokestis gali būti nustatytas didesnis nei numatytas lentelėje.
3. Nustatant metinį nario mokestį nario pajamos skaičiuojamos už praėjusius kalendorinius metus pagal nario anketoje
nurodytus duomenis arba remiantis kitais šaltiniais. Naujiems nariams, kurie veikia trumpiau kaip metus, nario pajamos
skaičiuojamos už visą veiklos laikotarpį.
Jeigu narys yra įregistruotas ir veiklą vykdo užsienio valstybėje, skaičiuojamos tik Lietuvoje gautos pajamos.
Skaičiuojant nario pajamas jos apvalinamos iki lentelėje numatytų ribinių skaičių pagal bendrąsias skaičių apvalinimo
taisykles.
4. Socialinės įmonės statusą turintys nariai moka 25% metinio nario mokesčio, apskaičiuoto bendra tvarka.
Nariai, kurie yra švietimo ar mokslo įstaigos, nuo metinio nario mokesčio atleidžiami.
5. Jeigu asmuo į asociaciją priimamas prasidėjus metams, metinis nario mokestis tais metais skaičiuojamas proporcingai už
likusius metų mėnesius.
6. Metinį nario mokestį pagal pasikeitusias narių pajamas asociacija peržiūri ne rečiau kaip kas 2 metus.
Nario mokestis peržiūrimas metų pabaigoje ir taikomas nuo kitų kalendorinių metų pradžios.
7. Jeigu nariui iškeliama bankroto byla arba kreditorių susirinkimas priima sprendimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo
tvarka, narys yra atleidžiamas nuo bankroto procedūrų laikotarpiu priskaičiuoto nario mokesčio.
Narys, kuriam iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo laikotarpiu moka minimalų metinį nario mokestį. Tais metais,
kuriais restruktūrizavimo byla yra iškelta, narys yra atleidžiamas nuo nesumokėtos nario mokesčio dalies, viršijančios
minimalų mokestį.
8. Nauji nariai stojamąjį įnašą ir metinį nario mokestį sumoka per 30 dienų nuo prezidiumo sprendimo apie asmens
priėmimą į asociaciją dienos.
Esami nariai metinį nario mokestį moka iki tų metų, už kuriuos mokestis apskaičiuotas, sausio 31 d.
Nario prašymu metinis nario mokestis gali būti mokamas dalimis visų metų eigoje.
9. Nario išstojimo arba pašalinimo iš asociacijos atveju sumokėtas stojamasis nario įnašas ir nario mokesčiai negrąžinami.

