
 

LMA narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka 

Nario mokestis – tai Lietuvos masažuotojų asociacijos visuotinio susirinkimo nustatyto dydžio 

įmoka, skirta Lietuvos masažuotojų asociacijos funkcijų įgyvendinimui. 

Nuo 2022 m. metinis nario mokestis: 

Vienkartinis stojimo į asociaciją mokestis 10 € 

  

Metinis Asocijuoto fizinio asmens nario mokestis 40 € 

Metinis Asocijuoto juridinio asmens nario mokestis 40 € 

Metinis Neasocijuoto nario mokestis 20 € 

 

Mokestis už einamuosius kalendorinius metus sumokamas ne vėliau kaip iki einamųjų 

kalendorinių metų kovo 31 d.  

LMA nariai LMA valdybos sprendimu yra išbraukiami iš narių sąrašo jeigu nesumoka metinio 

narystės mokesčio.  

LMA nariai nesumokėję narystės mokesčio iki kovo 31 d. informuojami apie tai, kad LMA negavo 

narystės mokesčio. LMA nariai nesumokėję narystės mokesčio iki einamųjų metų gegužės 1 d., 

pirmo LMA valdybos posėdžio metu po šios datos yra išbraukiami iš LMA narių sąrašų bei 

informuojami apie tai LMA Įstatų numatyta tvarka. 

Narystės mokesčiai stojant į Asociaciją turi būti sumokami per 7 darbo dienas nuo prašymo ir 

anketos pateikimo dienos. 

Juridinio asmens teises turintis narys savo teises Asociacijoje realizuoja per atstovą. Toks juridinis 

asmuo turi pateikti raštą apie įgaliojamą asmenį atstovauti konkrečią įstaigą ir nemoka jokio 

papildomo fizinės narystės mokesčio. Kiti tokio LMA nario darbuotojai turi mokėti fizinio asmens 

narystės mokestį arba tai jo vardu gali atlikti pati įmonė. 

Pirmųjų metų Lietuvos masažuotojų asociacijos nario mokestis absolventams, tais pačiais 

einamaisiais metais baigusiems studijas ir pateikusiems prašymą tapti Lietuvos masažuotojų 

asociacijos Asocijuotais nariais - NETAIKOMAS. 

Jei stojama į Lietuvos masažuotojų asociaciją ne metų pradžioje, tada Asocijuoto nario mokestis 

yra: 

 Asocijuoto fizinio 

asmens nario mokestis* 

Neasocijuoto juridinio 

asmens nario mokestis* 

Iki kovo 31 d. 40 € 20 € 

Iki birželio 31 d. 30 € 15 € 

Iki rugsėjo 31 d. 20 € 10 € 

Iki gruodžio 31 d. 10 € 5 € 

*Toks mokestis galioja tik pirmuosius stojimo metus, vėlesniais metais nario mokestis mokamas 

už kalendorinius metus. 


