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LIETUVOS MEDIATORIŲ RŪMŲ 
STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA 

 
1. Ši tvarka parengta, vadovaujantis 2022-03-19 priimtų ir patvirtintų Lietuvos mediatorių rūmų 

(toliau – LMR) įstatų (toliau – Įstatai) 22 – 26 p. ir nustato LMR stojamųjų įnašų ir nario mokesčių 
mokėjimo tvarką, kuri privaloma kiekvienam LMR Tikrajam nariui. 

2. Vadovaujantis Įstatų 15 punktu, LMR nariais gali būti Tikrieji nariai ir Garbės nariai: 
2.1. LMR Garbės nariai, LMR tarybos teikimu, priimami visuotinio LMR narių susirinkimo 

sprendimu ir vadovaujantis Įstatų 25 punktu nuo LMR nario mokesčio yra atleidžiami. 
2.2. LMR Tikrieji nariai priimami vadovaujantis LMR Įstatų 27 – 32 punktuose nustatyta 

tvarka ir moka stojamojo nario mokestį ir metinį nario mokestį, kurių dydžius nustato 
visuotinis LMR narių susirinkimas: 
2.2.1. Stojamąjį nario įnašą LMR Tikrieji nariai moka per 5 (penkias) dienas nuo 

pranešimo apie kandidato į LMR narius prašymo patenkinimo gavimo dienos į LMR 
sąskaitą banke. LMR tarybos sprendimas dėl naujo Tikrojo nario priėmimo į LMR 
įsigalioja kandidatui nustatytu laiku sumokėjus stojamąjį mokestį; 

2.2.2. Metinį Tikrojo nario mokestį LMR Tikrieji nariai moka pavedimu į LMR 
sąskaitą banke taip:  
2.2.2.1. Vienu mokėjimu už einamuosius metus iki einamųjų metų kovo 31 d.; 
2.2.2.2. arba dalimis: 

– 50 procentų iki einamųjų metų kovo 31 d.; 
– 50 procentų iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. 

3. Naujai priimto LMR Tikrojo nario metinis mokestis perskaičiuojamas atsižvelgiant į tai, kurį 
einamųjų metų mėnesį buvo patenkintas kandidato į Tikruosius LMR narius prašymas. Nariui 
įstojus vėliau nei pirmąjį einamųjų metų mėnesį metinis mokestis proporcingai mažinamas 
atsižvelgiant į realią narystės einamaisiais metais trukmę mėnesiais.  

4. Išstojusio iš LMR ar sustabdžiusio LMR narystę, metinis Tikrojo nario mokestis mokamas iki 
LMR tarybos nario prašymo dėl išstojimo ar narystės stabdymo tenkinimo dienos (už visą 
kalendorinį mėnesį). 

5. Pašalinus LMR Tikrąjį narį iš LMR narių tarybos sprendimu, nario sumokėti mokesčiai 
negrąžinami. 

6. LMR gali būti renkami ir papildomi mokesčiai renginiams, mokymams ir kitoms veiklos 
finansuoti. Tokių mokesčių dydį ir jų mokėjimo tvarką  nustato LMR taryba. 

7. LMR nariai visus mokesčius moka asmeniškai iš LMR Tikrojo nario sąskaitos į LMR 
atsiskaitomąją sąskaitą (rekvizitai mokėjimui https://www.lmr.lt/). Jei Tikrojo nario mokestį 
sumoka kitas asmuo – mokėjimo pavedime privalo būti aiškiai nurodyta už kokį fizinį 
asmenį LMR Tikrąjį narį mokamas nario mokestis ir kokia mokėjimo paskirtis. Negalint 



aiškiai identifikuoti LMR Tikrojo nario, už kurį mokamas mokestis, tapatybės ir/ar 
mokėjimo paskirties – nario mokestis neįskaitomas, o gautas pavedimas nedelsiant 
grąžinamas jo mokėtojui. 

8. LMR Tikrųjų narių stojamojo, metinio ir papildomų mokesčių surinkimą administruoja LMR 
tarybos paskirtas narys, kuris pateikia LMR tarybai informaciją apie LMR Tikrųjų narių 
mokėjimų savalaikiškumą ir įsiskolinimus bei siunčia priminimus elektroniniu paštu LMR 
Tikriesiems nariams, vėluojantiems sumokėti nustatytus LMR mokesčius. Priminimo apie 
mokėtinus mokesčius negavimas arba neišsiuntimas neatleidžia LMR Tikrojo nario nuo 
pareigos laiku sumokėti nustatytą LMR Tikrojo nario mokestį. 

9. LMR narys gali būti pašalintas iš LMR tarybos sprendimu, jeigu 2 (du) metus iš eilės 
nesumoka nustatyto nario mokesčio. LMR taryba taip pat turi teisę inicijuoti įsiskolinimo 
sumos išieškojimą.  

10. LMR tarybos pirmininkas kasmet teikia visuotiniam LMR narių susirinkimui LMR veiklos bei 
finansinę ataskaitas kartu pateikdamas ir informaciją apie LMR Tikrojo nario mokesčio 
surinkimą, panaudojimą, skolas ir skolininkus bei  pasiūlymus apie stojamojo ir metinio nario 
mokesčio dydžius sekantiems kalendoriniams metams.  

11. Ši Tvarka skelbiama viešai LMR internetiniame puslapyje. Tvarka gali būti keičiama LMR 
tarybos sprendimu. 


