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VARĖNOS KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO 

MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA  

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Varėnos krašto vietos veiklos grupės stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo 

tvarka (toliau - Tvarka) nustato stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarką, mokėjimo 

terminus ir administravimą.  

2. Stojamojo įnašo ir metinio nario mokesčio dydį, naujų narių priėmimo, narių išstojimo 

ir pašalinimo iš Varėnos krašto VVG tvarką ir sąlygas nustato Varėnos krašto VVG įstatai. 

3. Tvarka yra privaloma visiems Varėnos krašto vietos veiklos grupės (toliau – Varėnos 

krašto VVG ) nariams. 

 

STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TERMINAI 

4. Juridinis arba fizinis asmuo, norintis tapti Varėnos krašto VVG nariu, stojamąjį įnašą 

sumoka Varėnos krašto VVG įstatuose nustatyta tvarka. 

5. Varėnos krašto VVG visuotiniam narių susirinkimui (laikotarpiu tarp visuotinio narių 

susirinkimo – Varėnos krašto VVG tarybai) priėmus sprendimą netenkinti prašymo priimti į 

Varėnos krašto VVG narius, sumokėtas juridinio ar fizinio asmens stojamasis įnašas grąžinamas per 

14 kalendorinių dienų. 

6. Varėnos krašto VVG narys, sumokėjęs stojamąjį įnašą, nario mokesčio už 

einamuosius metus nemoka. 

7. Varėnos krašto VVG nariai nario mokestį turi sumokėti kiekvienais metais iki liepos 

mėnesio 1 dienos. 

8. Stojamasis įnašas ir nario mokestis pervedami į Varėnos krašto VVG atsiskaitomąją 

sąskaitą. 

STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO ADMINISTRAVIMAS 

9. Stojamojo įnašo ir nario mokesčius administruoja Varėnos krašto VVG pirmininko 

paskirtas atsakingas asmuo, kuris, kiekvienais metais iki kovo 1 d., elektroniniu paštu siunčia 

Varėnos krašto VVG nariams priminimus apie mokėtiną nario mokestį. 



10. Iki einamųjų metų liepos 1 d. Varėnos krašto VVG nariui nesumokėjus nario 

mokesčio, siunčiamas pakartotinis priminimas dėl nario mokesčio sumokėjimo. 

11.  Priminimo negavimas neatleidžia Varėnos krašto VVG nario nuo pareigos laiku 

sumokėti nario mokestį. 

12. Varėnos krašto VVG nariams nesumokėjus nario mokesčio už einamuosius metus, 

Varėnos krašto VVG pirmininkas teikia skolininkų sąrašą Varėnos krašto VVG visuotiniam narių 

susirinkimui.  

13. Nesumokėjus nario mokesčio už vienerius metus ir nereaguojant į priminimus dėl 

nario mokesčio sumokėjimo, Varėnos krašto VVG pirmininkas teikia siūlymą Varėnos krašto VVG 

visuotiniam narių susirinkimui svarstyti klausimą dėl nario šalinimo iš Varėnos krašto VVG.  

 

STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKOS ĮSIGALIOJIMAS 

14. Stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d. 


