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NARIO MOKESČIŲ DYDŽIAI 2021 ir 2022 M. 

(Patvirtinta Lietuvos keleivių vežimo asociacijos  
2020-04-22 visuotinio susirinkimo  

sprendimu, protokolas Nr.3, 4 priedas)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pardavimo pajamos – keleivių vežimo veiklos ir su keleivių vežimo veikla susijusios pardavimo 

pajamos. 

Stojamasis mokestis nuo 2021 m. sausio 1 d. yra 500  Eur. 

_____________________________ 

STOJAMOJO IR NARIO MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA 
(Nustatyta 2018-12-20 visuotiniame akcininkų susirinkime) 

Nauji nariai stojamuosius įnašus sumoka per vieną mėnesį nuo sprendimo priimti į Lietuvos keleivių 

vežimo asociaciją priėmimo dienos. 

Nario mokestis kasmet mokamas iki sausio 31 d.  

Nario mokestis mokamas visas iš karto arba dalimis, priklausomai nuo nario mokesčio dydžio, t.y.: 

- jei nario mokestis mažesnis nei 4000 Eur, tai jis mokamas visas iš karto; 

- jei nario mokestis yra nuo 2500 iki 4000 Eur, tai jis mokamas lygiomis  dalimis kas pusmetį iki 

kiekvieno pusmečio pirmo mėnesio pabaigos; 

- jei nario mokestis 4000 Eur ir didesnis, tai jis mokamas lygiomis dalimis kas ketvirtį iki kiekvieno 

ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos. 

Pardavimo pajamos* 
 (tūkst. Eur per metus)  

Nario mokestis  
Eur per metus  

 < 200  350  

201 - 1 000 1 200  

1 000 - 2 500 1 800  

2 501  -  5 000 3 000  

5 001  -  10 000 4 500  

10 001 - 15 000  6 000  

15 001 - 20 000 7 500  

20 001 - 25 000  9 000  

> 25 000 10 000  
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Nario mokesčio dydis nustatomas pagal prieš tai buvusių metų patvirtintoje metų finansinėje 

atskaitomybėje nurodytas pardavimų pajamas (keleivių vežimo veiklos ir su keleivių vežimo veikla susijusios 

pardavimo pajamos). Jei metų pradžioje sumokėtas nario mokestis yra mažesnis, nei nustatytas pagal prieš tai 

buvusių metų finansinės atskaitomybės duomenis, tai narys skirtumą sumoką iki gegužės 31 d., jei nario 

mokestis yra didesnis, skirtumas įskaitomas į būsimus nario mokėjimus. 

Keleivių vežimo veiklos ir su keleivių vežimo veikla susijusios pardavimo pajamos yra gaunamos iš šių 

veiklų: 

-vežimas vietiniais (miesto), priemiestiniais, tolimojo, tarptautinio susisiekimo maršrutais ir 

užsakomieji vežimai (įskaitant transporto lengvatas ir dotacijas), 

-autobusų stočių veiklos pajamos, 

-siuntos, 

-autobusų nuoma, 

-reklama, 

-autobusų pardavimo. 

______________________________ 

NAUJŲ NARIŲ PIRMOJO NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA 

Nauji nariai stojamąjį ir pirmą nario mokestį turi sumokėti per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo 

dienos (nustatyta Prezidiumo 2019-01-15 posėdyje). 

Nario mokestis naujiems nariams skaičiuojamas proporcingai likusiam iki metų pabaigos laikui, 

pradedant nuo kito mėnesio po priėmimo (nustatyta 2020-04-22 visuotiniame susirinkime, protokolas Nr.3). 

___________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 


