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VILNIAUS JACHTKLUBO NARYSTĖS MOKESČIŲ IR JŲ 
SUMOKĖJIMO TVARKOS TAISYKLĖS 

 
1. Jachtklubo narystės mokesčius sudaro: 

a) stojamasis mokestis; b) kasmetinis mokestis.  
2. Stojamasis mokestis sumokamas stojant į Jachtklubą, kasmetinis mokestis mokamas 

kiekvienais kalendoriniais metais. Šiuos mokesčius moka visi Jachtklubo nariai, 
išskyrus Garbės narius. 

3. Nustatomi tokio dydžio mokesčiai (eurais): 
  
 3.1 Nariams iki 16 metų:  1) stojamasis mokestis – 0,00 

       2) kasmetinis mokestis – 10,00 
 3.2 Nariams iki 21 metų:  1) stojamasis mokestis – 17,50 
       2) kasmetinis mokestis – 17,50 
 3.3 Nariams nuo 21 metų:  1) stojamasis mokestis – 50,00 
       2) kasmetinis mokestis – 50,00  
 3.4 Pensijinio amžiaus nariams: 1) stojamasis mokestis – 25,00 
       2) kasmetinis mokestis – 25,00 
4. Stojamasis mokestis sumokamas ne vėliau kaip per 10 dienų po to, kai Valdyba 

patenkino stojančiojo pareiškimą. Kasmetinis mokestis sumokamas iki einamųjų metų 
sausio 25 dienos. Nariai nesumokėję nario mokesčio iki einamųjų metų sausio 25 
dienos praranda visas LBS ir VJ suteikiamas nario teises. Nariai, nesumokėję 
nario mokesčio iki einamųjų metų sausio 25 dienos ir praradę visas LBS ir VJ 
suteikiamas nario teises ir lengvatas norėdami šias teises ir lengvatas atstatyti 
einamiesiems metams, sumoka Vilniaus jachtklubui 150 % dydžio jiems 
priklausantį nario mokestį ir VJ apie tai informuoja LBS. 

5. Narystei LBS ir kitose sporto organizacijose mokesčius sumoka Jachtklubas iš surinktų 
narystės mokesčių lėšų. 

6. Tais atvejais, kai Jachtklubo narys nesumoka nustatytu laiku mokesčių jo narystė 
Vilniaus Jachtklube Valdybos sprendimu yra sustabdoma, kol šie mokesčiai bus 
sumokėti. Įsiskolinimas, susidaręs dėl nesumokėtų mokesčių išieškomas ne daugiau 
kaip už du metus. 

7. Tais atvejais, kai Jachtklubo narys nesumoka mokesčių ilgiau kaip už du metus, 
Jachtklubo Valdyba sprendžia klausimą dėl narystės nutraukimo. 

8. Mokama grynais iždininkui arba pavedimu į Vilniaus Jachtklubo sąskaitą SEB banke 
mokėjimo pavedime nurodant: 

 
 
Gavėjas:   Vilniaus Jachtklubas 
Įmonės kodas: 190765517  
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