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LIETUVOS ŽALIŲJŲ PASTATŲ TARYBOS 

NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA 

 
1. Ši tvarka nustato Lietuvos žaliųjų pastatų tarybos (toliau – Tarybos) nario mokesčio mokėjimo 

sąlygas bei terminus ir yra privaloma kiekvienam Tarybos nariui.  

2. Tarybos nario stojimo mokestis bei nario mokestis (toliau –Mokestis) yra nustatomi ir keičiami 

Tarybos visuotinio narių susirinkimo sprendimu.  

3. Mokestis mokamas pavedimu į Tarybos atsiskaitomąją sąskaitą banke. tarybos atsiskaitomoji 

sąskaita yra nurodyta Tarybos internetiniame puslapyje.  

4. Įmonė ar organizacija, norėdama įstoti į Tarybą, pateikia Tarybos valdybai Tarybos 

internetiniame puslapyje nurodytos formos raštišką prašymą priimti jį Tarybos nariu (toliau – 

Prašymas). Sprendimas dėl įmonės narystės yra priimamas artimiausiame Valdybos posėdyje 
Tarybos įstatuose nustatyta tvarka.  

5. Naujieji Tarybos nariai sumoka stojimo mokestį ir narystės mokestį už likusius einamųjų metų 

ketvirčius nuo Valdybos sprendimo per 14 kalendorinių dienų. Vėliau Tarybos nariai Mokestį 

moka vieną kartą per metus už einamuosius kalendorinius metus - Mokestis privalo būti 

sumokėtas iki einamųjų metų vasario 14 d. ir įskaitomas už laikotarpį nuo einamųjų metų sausio 1 

d. iki gruodžio 31 d.  

6. Tarybos nariu tampama tik sumokėjus stojimo mokestį ir narystės mokestį. 

7. Išstojus iš Asociacijos savanoriškai ir/ar pašalinus Tarybos narį iš Tarybos įstatuose nustatyta 

tvarka Mokesčiai negrąžinami.  

8. Mokesčių surinkimą administruoja Tarybos administracijos vadovas ir/ar jo įgaliotas asmuo 

(toliau – Mokesčio administratorius).  

9. Kiekvienais metais iki sausio 31 d. Mokesčio administratorius Tarybai pateiktu nario elektroniniu 

paštu (toliau – Elektroninis paštas) siunčia pranešimą apie prievolę sumokėti Mokestį iki vasario 

14 d.  

10. Praėjus 1 savaitei nuo Mokesčio sumokėjimo termino pasibaigimo ir Tarybos negavus Mokesčio, 

Mokesčio administratorius siunčia priminimą Tarybos nario Elektroniniu paštu su prašymu per 2 

savaites nuo laiško gavimo sumokėti Mokestį bei įspėja Tarybos narį apie tai, kad nesumokėjęs 

Mokesčio narys gali būti pašalintas iš Tarybos narių Tarybos įstatų nustatyta tvarka.  

11. Tarybai negavus Mokesčio po pakartotinio priminimo, Mokesčio administratorius klausimą dėl 

Tarybos nario pašalinimo iš Tarybos pateikia svarstyti Tarybos valdybai. Tarybos narys Tarybos 

įstatų nustatyta tvarka Tarybos valdybos sprendimu gali būti pašalintas iš Tarybos, jei Tarybos 

narys nesumokėjo Mokesčio iki nurodyto mokėjimo termino pabaigos.  

12. Mokesčio administratorius informuoja Tarybos narį apie Tarybos valdybos sprendimą 

Elektroniniu paštu.  

13. Ši Tvarka skelbiama viešai Tarybos internetiniame puslapyje. Tvarka gali būti keičiama Tarybos 

valdybos sprendimu. 

14. Ši Tvarka įsigalioja nuo jį patvirtinusio visuotinio Tarybos narių susirinkimo posėdžio dienos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ STOJIMO IR NARYSTĖS MOKESČIAI NUO 2020-01-01 

Įmonės apyvarta praeitais metais iki 1 mln. Eur 850 Eur 

Įmonės apyvarta praeitais metais daugiau nei 1 mln. Eur 1550 Eur 

Metų mokestis mokslo ir mokymo įstaigoms, savivaldybėms 650 Eur 

Stojamasis mokestis naujiems nariams 650 Eur 

Mokesčiai naujiems nariams, Eur 

Apyvarta I ket. II ketv. III ketv. IV ketv. 

Iki 1 mln. Eur 850 638 425 213 

Virš 1 mln. Eur 1550 1163 775 388 

Narystės mokesčiai patvirtinti Tarybos narių 2019.04.30 visuotiniame susirinkime;  

Naujieji nariai moka stojamąjį mokestį ir mokestį už likusius einamųjų metų ketvirčius.  
 

 


