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UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

           1. Ukmergės rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) nario mokesčio mokėjimo tvarkos 

aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja fizinių ir juridinių VVG narių stojamojo ir metinio 

nario mokesčių dydį, jų mokėjimo organizavimą, surinkimo procedūras, reikalavimus fiziniams 

asmenims nario mokesčio dydžiui nustatyti. 

           2. Ukmergės rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) nario mokesčio surinkimas, nario 

mokesčio dydžio nustatymas ir piniginių lėšų finansinė apskaita vykdomas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu 

(Žin., 2004, Nr. 25-745), Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin., 2001, Nr.99-

3515) bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiuo Tvarkos aprašu ir kitais 

teisės aktais. 

           3. Šio Tvarkos aprašo tikslas – Ukmergės rajono VVG nario mokesčio tvarka nustatyta šiems 

nario mokesčiams: 

            3.1. Stojamajam nario mokesčiui; 

            3.2. Metiniam nario mokesčiui. 

            4. Ukmergės rajono vietos veiklos grupės nario mokesčio sumą ir mokėjimo tvarką nustato 

VVG visuotinis narių susirinkimas.  

           5.Nuo metinio nario mokesčio yra atleidžiami VVG Garbės nariai. 

           6. Stojamasis ir metinis nario mokesčiai naudojami išskirtinai tik VVG veiklai. 

 

 

II. STOJAMASIS NARIO MOKESTIS 

 

           7. Stojamasis VVG nario mokestis mokamas vieną kartą, per 20 darbo dienų nuo įstojimo 

patvirtinimo datos. 

           8. Nesumokėjus stojamojo nario mokesčio per šios Tvarkos 7 punkte numatytą terminą, narystė 

asociacijoje yra anuliuojama be atskiro įspėjimo. 

           9.  Stojamojo nario mokesčio dydis juridiniam asmeniui yra 14,48 Eur (keturiolika eurų ir 48 

ct). 

          10. Stojamojo nario mokesčio dydis fiziniam asmeniui yra 14,48 Eur (keturiolika eurų ir 48 ct). 

 

III. METINIS NARIO MOKESTIS 

 



          11. Metinis VVG nario mokestis pradedamas mokėti sekančiais kalendoriniais metais po 

įstojimo į VVG narius ir mokamas vieną kartą per kalendorinius metus iki balandžio 1 d. 

          12. Metinio VVG nario mokesčio dydis fiziniams ir juridiniams asmenims yra 14,48 Eur 

(keturiolika eurų ir 48 ct). 

          13. VVG narys gali raštu prašyti VVG valdybos atidėti metinio mokesčio mokėjimą tik 

nurodydamas svarbias priežastis. Gavusi prašymą VVG valdyba jį svarsto artimiausiame posėdyje ir 

priima sprendimą.  

           14. Nesumokėtas metinis nario mokestis, Valdybos sprendimu, perkeliamas į sekančius 

kalendorinius metus. 

           15. Metinis nario mokestis negali būti atidedamas ilgiau kaip du metus iš eilės. 

 

 

IV. NARIO MOKESČIO APSKAITA 

 

           16. Stojamasis ir metinis VVG nario mokesčiai pervedami į Ukmergės rajono vietos veiklos 

grupės atsiskaitomąją sąskaitą. išrašant kiekvienam juridiniam ir fiziniam asmeniui sąskaitą-faktūrą, 

kurios serijai naudojami NMO simboliai, atitinkantys: 

1. N – nario; 

2. MO – mokestis; 

3. Sąskaitos-faktūros numeris prasideda skaičiais nuo 0001 ir seka didėjančia skaičių tvarka. 

           17. Už VVG nario mokesčio surinkimą, sąskaitų-faktūrų išrašymą bei registracijos žurnalo 

(kuris formuojamas apskaitos programos pagalba) apie surinktą mokestį pildymą atsakingas 

finansininkas, kuris užtikrina nario mokesčio apskaitą vadovaujantis LR įstatymais. 

           18. Atsiradus VVG nariams prievolei mokėti nario mokesčius, ši ūkinė operacija gali būti į 

apskaitą įtraukiama kaip gautini mokesčiai, o sumokėjus mokesčius apskaitoje rodomi kaip gauti 

mokesčiai. 

           19. Nario mokesčiai pripažįstami panaudotais ir kompensuojančiais sąnaudas tiek, kiek per 

ataskaitinį laikotarpį patirta sąnaudų įgyvendinant numatytą įstatuose VVG veiklą. Panaudojus šias 

lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik finansavimo straipsnis: didėja dotacija, mažėja nario 

mokestis. 

           20. Nepanaudotų lėšų likutis perkeliamas į sekantį finansinį laikotarpį. 

           21. Pasibaigus kalendoriniams metams registracijos žurnalas apie surinktą nario mokestį 

atspausdinamas iki kitų metų vasario 1 dienos. 

           22. Narystei VVG pasibaigus, stojamieji nario mokesčio ir metinio nario mokesčio įnašai 

negrąžinami. 

           23. Ukmergės rajono vietos veiklos grupės nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašas įsigalioja 

nuo jo patvirtinimo datos. 
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