LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ NARIO MOKESČIO
MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018 m. sausio 12 d. Nr. T18/01-2
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 5 punktu
bei atsižvelgdama į 2017 m. balandžio 21 d. Lietuvos architektų rūmų susirinkimo sprendimus,
nusprendžia:
p a t v i r t i n t i pakeistą Lietuvos architektų rūmų nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašą
(pridedama).

Pirmininkė

Daiva Bakšienė

PAKEISTA
Lietuvos architektų rūmų tarybos
2018 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 18/01-1
PAKEISTA
Lietuvos architektų rūmų tarybos
2017 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. 17/08-2
PATVIRTINTA
Lietuvos architektų rūmų tarybos
2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 17/01-2
PATVIRTINTA
Lietuvos architektų rūmų tarybos
2018 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 18/01-2

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ NARIO MOKESČIO
MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
I.

Bendrosios nuostatos
1. Lietuvos architektų rūmų nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
parengtas ir patvirtintas įgyvendinant Lietuvos architektų rūmų statuto 4.2 punktą.
2. Aprašo reikalavimai atitinka Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo, Lietuvos
architektų rūmų statuto ir kitų teisės aktų nuostatas.
3. Šio Aprašo nuostatos privalomos visiems Lietuvos architektų rūmų (toliau – LAR) nariams.
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II.
4.
5.

6.

7.

Nario mokesčio dydžio nustatymas
Nario mokestis skaičiuojamas ir mokamas už kalendorinius metus.
LAR nario mokesčio dydį nustato LAR susirinkimas. Tuo atveju, jei susirinkime nustatomas
mažesnis nei iki tol buvęs nario mokesčio dydis, jis taikomas nuo einamųjų metų sausio 1
dienos. Susirinkime nustatytas didesnis nei iki tol buvęs nario mokesčio dydis taikomas nuo
kitų metų.
Nario mokestis už pirmuosius narystės metus skaičiuojamas atsižvelgiant į tapimo nariu
datą, laikotarpį skaičiuojant kalendorinėmis dienomis. Nario mokestis už paskutinius
narystės metus skaičiuojamas atsižvelgiant į narystės panaikinimo datą, laikotarpį
skaičiuojant kalendorinėmis dienomis.
LAR taryba ar jos įgaliotas LAR pirmininkas, nario prašymu, gali iki 50 proc. sumažinti
nario mokestį nustatytam laikotarpiui, atsižvelgdama į prašymą pateikusio nario
nedarbingumą, nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogų laikotarpį, pensijinį amžių.
Kartu su prašymu sumažinti nario mokestį turi būti pateikti nurodytas aplinkybes
patvirtinantys dokumentai – nedarbingumo pažymėjimas, nėštumo ir gimdymo atostogų
pažymėjimas, įsakymas dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo, pensininko pažymėjimas,
kt. Apie priimtą sprendimą narys informuojamas elektroniniu paštu. Sumažintas nario
mokestis skaičiuojamas pagal pateiktuose dokumentuose nustatytą lengvatos taikymo
pagrindų laikotarpį.

III.

Nario mokesčio mokėjimo terminai ir tvarka
8. Pareiga mokėti nario mokestį asmeniui atsiranda tada, kai jis pagal Statutą tampa LAR
nariu.
9. Nario mokestis sumokamas iki einamųjų metų pradžios, t. y. iki ankstesnių metų gruodžio
31 d. (imtinai), išskyrus nario mokestį už 2017 m., kuris turi būti sumokamas iki 2017 m.
liepos 1 d. Nario mokestis laikomas nesumokėtu suėjus nurodytiems terminams.
10. Nario mokestis mokamas bankiniu pavedimu į LAR sąskaitą, skelbiamą LAR internetinėje
svetainėje. Pavedime nurodoma, jog yra pervedamas LAR nario mokestis.
11. Jei nario mokestį už LAR narį moka kitas fizinis ar juridinis asmuo, pavedime turi būti
nurodyti LAR nario, už kurį mokamas mokestis, vardas ir pavardė.
12. Jei yra mokamas LAR tarybos sprendimu sumažintas mokestis, pavedime nurodomas LAR
tarybos sprendimo data ir numeris.
13. Jei narys, mokėdamas nario mokestį, perveda ne visą jam priklausančią mokėti sumą, jo
mokėjimai užskaitomi tokia tvarka:
i. įmoka, dengianti turimą įsiskolinimą;
ii. nario mokestis už einamuosius metus.
14. Jei nariui, kuris yra skolingas Rūmams nario mokestį ar turi kitų skolų, Rūmai turi išmokėti
atlygį už darbą Rūmų tarybose, komisijose, skaitytas paskaitas ar pan., šis atlygis
išmokamas atskaičius nario įsiskolinimo Rūmams sumą.

IV.

LAR teikiamų paslaugų ir nustatytų lengvatų taikymo tvarka
15. LAR teikiamos viešojo administravimo ir kitos paslaugos (atestato pakeitimas, papildymas,
kvalifikacijos tobulinimo patikrinimas, kvalifikacijos tobulinimo kursai, teisinės
konsultacijos, draudimas ir kt.) teikiamos ir nustatytos lengvatos taikomos tik LAR
neskolingiems nariams.

V.

Informavimas apie nario mokesčio sumokėjimo būklę
16. Suėjus LAR nario mokesčio mokėjimo terminui, LAR gali išsiųsti nariui priminimą apie
mokėtiną tų metų LAR nario mokestį. Tokio priminimo negavimas neatleidžia LAR nario
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nuo pareigos sumokėti LAR nario mokestį ir nesudaro pagrindo netaikyti šio Aprašo 14
punkte nustatytų priemonių.
17. Aprašo 15 punkte nustatytos priemonės taikomos tik elektroniniu paštu informavus LAR
narį. Informuojant apie nesumokėtą mokestį, taip pat kitais Apraše nurodytais atvejais,
naudojamas tas elektroninio pašto adresas, kurį narys yra pateikęs LAR kartu su prašymu
atestato išdavimui arba vėliau jį patikslinęs Statuto nustatyta tvarka.
18. Sąskaitos faktūros LAR nario mokesčiams nėra išrašomos. Esant poreikiui, nario prašymu
gali būti išduotas laisvos formos rašytinis patvirtinimas apie sumokėtą LAR nario mokestį.
VI.
Nario mokesčio mokėjimo tvarkos pažeidimo pasekmės
19. Narys, nesumokėjęs nario mokesčio už vienerius ar daugiau kalendorinių metų, netenka
teisės naudotis LAR teikiamomis viešojo administravimo ir kitomis paslaugos (atestato
pakeitimas, papildymas, kvalifikacijos tobulinimo patikrinimas, kvalifikacijos tobulinimo
kursai, teisinės konsultacijos, draudimas ir kt.) ir nustatytomis lengvatomis.
20. Laiku nesumokėjus 2017 m. ir vėlesnių metų nario mokesčio, pradedami skaičiuoti 0,02%
delspinigiai.
21. Narys, nesumokėjęs nario mokesčio už dvejus ar daugiau metų, LAR tarybos sprendimu
šalinamas iš LAR narių sąrašo panaikinant kvalifikacijos atestato galiojimą, o egzistuojantis
įsiskolinimas perduodamas išieškojimui teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenis apie šiame
punkte nurodytus narius LAR tarybai pateikia LAR pirmininkas.
22. Tuo atveju, jei nario mokestis yra nesumokėtas už dvejus ar daugiau metų, LAR
administracija informuoja šį narį elektroniniu paštu, nurodydama nesumokėto mokesčio
dydį, jo nesumokėjimo pasekmes.
23. Apie numatomą svarstymą šalinti iš LAR narių sąrašo panaikinant kvalifikacijos atestato
galiojimą, LAR narys informuojamas elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 5 darbo
dienoms iki LAR tarybos posėdžio. Apie priimtą LAR tarybos sprendimą LAR narys
informuojamas tuo pačiu būdu.
24. Pašalinus narį iš LAR narių sąrašų už nario mokesčio mokėjimo tvarkos pažeidimus,
įsiskolintas mokesčio dydis išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka.
________________
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