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NARIŲ ĮNAŠŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKA
1.

Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos (toliau – Asociacijos) narių įnašų nustatymo
ir mokėjimo tvarka nustato Asociacijos nario stojamąjį įnašą, metinį narių įnašą bei jų
mokėjimo tvarką.

2.

Asociacijos nariai yra 2 (dviejų) kategorijų:

2.1.

tikrieji Asociacijos nariai (toliau – Tikrieji nariai) – tai Lietuvos Respublikoje registruotos
elektros ar dujų energetikos sektoriuose veikiančios bendrovės, vykdančios elektros ar
dujų gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo veiklą, jų patronuojančios ir (ar) jų
dukterinės bendrovės, vykdančios gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo bendrovių
priežiūros, kontrolės, aptarnavimo ir (ar) kitas susijusias veiklas, pripažįstančios Įstatus,
mokančios nustatyto dydžio nario mokesčius bei aktyviai dalyvaujančios Asociacijos
veikloje bei valdyme.
asocijuoti nariai (toliau – Asocijuoti nariai) – tai kitos asociacijos (įskaitant jų narius, kurie
gali savarankiškai įstoti į Asociaciją asocijuoto nario teisėmis), mokslo įstaigos, kiti
juridiniai asmenys, kurių vykdoma veikla yra susijusi (ūkiniu, komerciniu, moksliniu,
tiriamuoju, viešųjų ryšių ar kitu požiūriu) su Asociacijos ar jos Tikrųjų narių vykdoma veikla,
ir kurie pripažįsta Įstatus, moka nustatyto dydžio nario mokesčius, dalyvauja Asociacijos
veikloje ir prisideda prie jai keliamų tikslų įgyvendinimo.

2.2.

3.

Asociacijos narių įnašų tipai:

3.1.

Stojamasis nario įnašas, kurio fiksuotas dydis Tikriesiems nariams - 2 000,00 EUR.
Stojamasis nario įnašas Tikriesiems nariams yra privalomas.

3.1.1. Asocijuoti nariai stojamojo nario įnašo nemoka, prie Asociacijos veiklos prisideda tik
fiksuotu metiniu nario įnašu.
3.1.2. Stojamąjį nario įnašą naujas Asociacijos Tikrasis narys privalo sumokėti ne vėliau kaip per
20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Asociacijos tarybos sprendimo apie naujo nario priėmimą
į Asociaciją dienos.
3.2.

Metinis nario įnašas, kurio dydis nustatomas ir tvirtinamas kartu su ateinančių metų
Asociacijos biudžetu.

3.2.1. Asocijuoti nariai moka fiksuotą metinį nario įnašą, kurio dydis nustatomas atsižvelgiant į
Asocijuoto nario veiklos pobūdį:
3.2.1.1.

Mokslo įstaigoms, universitetams ir institucijoms, kurios vykdo mokslo, tiriamąją veiklą
- 150,00 EUR ;

3.2.1.2.

Asociacijoms ir kitiems juridiniams vienetams, kurių vykdoma veikla yra susijusi (ūkiniu,
komerciniu, viešųjų ryšių ar kitu požiūriu) su Asociacijos ar jos Tikrųjų narių vykdoma
veikla, išskyrus 3.2.1.1. punkte nurodytas mokslo institucijas – 1000,00 EUR.

3.2.2. Tikrojo nario metinis įnašas susideda iš kelių dalių:
3.2.2.1.

Pagrindinė dalis – apskaičiuojama Tikriesiems nariams proporcingai padalinant
Asociacijos veiklos palaikymo išlaidų dalį.

3.2.2.2.

Individuali dalis – apskaičiuojama kiekvienam Asociacijos Tikrajam nariui individualiai
proporcingai pagal nario ketinimus dalyvauti Asociacijos veikloje, įgyvendinamuose
projektuose, jo narystės mokesčius ir patiriamas išlaidas dėl narystės kitose
asociacijose ir pan.

3.2.3. Asociacijos nario metinis narystės mokesčio dydis turi būti tvirtinamas kartu su ateinančių
metų Asociacijos biudžetu. Metinis mokestis turi būti sumokamas ne vėliau kaip per 20
(dvidešimt) darbo dienų nuo jo patvirtinimo dienos.
3.2.4. Į Asociaciją stojant naujiems nariams, biudžetas ir metinis nario įnašas gali būti
koreguojami. Naujas narys, atsižvelgiant į ketinimus dalyvauti Asociacijos veikloje,
prisidėti prie projektų, inicijuoti naujus projektus ir veiklas, turi teisę mokėti Asociacijai ir
metinį nario įnašą.
3.3.

Stojamieji įnašai, metiniai nario mokesčiai ir kiti mokėjimai sumokami banko pavedimu į
NLEA sąskaitą.

3.4.

Narystei NLEA pasibaigus, stojamieji nario įnašai ir metiniai nario mokesčiai ar kitaip
NLEA nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
__________________________

