
 
 

 

 Patvirtinta 2018 m. balandžio 07 d. 

LOD narių Visuotiniame susirinkime 
 

LIETUVOS ORNITOLOGŲ DRAUGIJOS NARIŲ STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ 

MOKĖJIMO TVARKA 

 

Bendrosios nuostatos 

Lietuvos ornitologų draugijos narių stojamųjų įnašų bei narių mokesčių mokėjimo tvarka (toliau – Tvarka) 

nustato naujų ir esamų narių mokesčių mokėjimo tvarką bei sąlygas. Tvarka paruošta remiantis LR 

Asociacijų įstatymu bei Lietuvos ornitologų draugijos įstatais. 

Šios tvarkos privalo laikytis visi Lietuvos ornitologų draugijos nariai. 

1. Lietuvos ornitologų draugijos narystės kategorijos 

1.1. Nariai. 

1.2. Kolektyvai/būreliai. Kolektyvo/būrelio narių skaičius – ne mažiau 5. 

1.3. Šeimos. 

2. Stojamojo įnašo dydis ir mokėjimo tvarka 

2.1. Stojant į Lietuvos ornitologų draugiją stojamojo įnašo nėra. 

3. Narių mokesčių dydis 

3.1. Metinio nario mokesčio dydis – 20 EUR. 

3.2. Moksleiviams, pirmosios pakopos studentams, pensininkams, stojant į Lietuvos ornitologų 

draugiją ir vėliau kasmet, pateikusiems galiojantį moksleivio/studento/pensininko pažymėjimą, 

metiniam nario mokesčiui taikoma 50 proc. nuolaida. Moksleiviams, pirmosios pakopos 

studentams, pensininkams metinio nario mokesčio dydis su nuolaida –  10 EUR. Tik 

patvirtinus Lietuvos ornitologų draugijos sekretoriato darbuotojui, atsakingam už darbą su 

nariais, šiems nariams suteikiamos nuolaidos. 

3.3. Kolektyvams/būreliams, šeimoms taikomas metinio nario mokesčio dydis: 

3.3.1. Kolektyvo/būrelio, šeimos mokestis –  20 EUR. 

3.3.2. Kiekvienam kolektyvo/būrelio, šeimos nariui –  5 EUR. 

4. Narių mokesčių mokėjimo tvarka 

4.1. Naujai įstojęs narys: 

4.1.1. Į Lietuvos ornitologų draugiją įstojęs iki metų vidurio (iki liepos 1 d.) narys moka visą jam 

galiojančio nario mokesčio sumą, įstojęs po liepos 1 d., moka pusę jam galiojančio nario 

mokesčio sumos; 

4.1.2. Nario mokestį moka už einamuosius metus; 

4.2. Esantys Lietuvos ornitologų draugijos nariai nario mokestį privalo sumokėti už ateinančius 

metus iki gruodžio 15 d. Iki to laiko nesumokėjus nario mokesčio, nario teisės 

suspenduojamos, t.y. narys praranda visas Lietuvos ornitologų draugijos nario teises. Nario 

mokesčio nesumokėjus iki kitų metų birželio 1 d., narys laikomas išstojusiu iš Lietuvos 

ornitologų draugijos. Mokestį iki to laiko sumokėjus, nario teisių suspendavimas 

panaikinamas. 

4.3. Garbės nariai nario mokesčio nemoka. 


