
____________________________________________________________________________  
(juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė) 

 

 

 

Lietuvos vertintojų rūmų valdybai 

 

 

 

 

PRAŠYMAS 

ĮSTOTI Į LIETUVOS VERTINTOJŲ RŪMUS 

 

2021 m. ___________ mėn. ____ d. 

 

 

 

Juridinio asmens pavadinimas  

/ fizinio asmens vardas, pavardė 

 

 

Fizinio asmens darbovietės pavadinimas  

(pildo tik fizinis asmuo) 

 

Juridinio asmens vadovo vardas, pavardė 

(pildo tik juridinis asmuo) 

 

Juridinio asmens / fizinio asmens adresas 

 

 

Kontaktinis telefonas 

 

 

Svetainės adresas 

 

 

El. pašto adresas 

 

 

 

 

Prašau priimti ______________________________________________ į  
       (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė) 

Lietuvos vertintojų rūmus. Su Lietuvos vertintojų rūmų įstatais susipažinau (-ome).   

Įsipareigoju (-ame) mokėti nario mokestį Lietuvos vertintojų rūmų įstatuose numatytais 

terminais, bendradarbiauti su Lietuvos vertintojų rūmų nariais, dalyvauti rengiamuose 

susirinkimuose ir teikti aktualią  informaciją bendriems Lietuvos vertintojų rūmų tikslams.  

Pridedama (pažymėti): 

□ juridinio asmens pažymėjimo kopija;  
□ juridinio asmens įstatų kopija. 

 

 

 

 

________________________________    ___________________ 
Vardas, pavardė            Parašas 



 LIETUVOS VERTINTOJŲ RŪMŲ ĮSTATŲ IŠRAŠAS 

 
 

III. NARYSTĖ RŪMUOSE, RŪMŲ NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

9.   Rūmų nariais gali būti juridiniai asmenys ir veiksnūs, 18 metų sulaukę fiziniai asmenys, 

      pateikę valdybai prašymą įstoti į Rūmus, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir Visuotinio 

      narių susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. 

10. Naujus narius į Rūmus priima Valdyba savo nutarimu. Atsisakymą priimti į Rūmų narius 

      galima skųsti Visuotiniam narių susirinkimui, kurio sprendimas yra galutinis. 

11. Visi Rūmų nariai turi lygias teises. 

12. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Rūmų narių 

      tvarka tvirtinama Visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 

13. Narys, pateikęs raštišką prašymą Valdybai, gali bet kada išstoti iš Rūmų. Jei išstojęs iš Rūmų 

      narys vėliau pareiškia norą įstoti į Rūmus, jam taikomos tokios pat stojimo sąlygos, kaip ir 

      asmenims, pirmą kartą stojantiems į Rūmus. 

14. Rūmų narys, turintis nario mokesčio įsiskolinimų, neturi teisės balsuoti Visuotiniame  

      susirinkime kol nepadengs įsiskolinimo. 

15. Rūmų narys gali būti ir kitų Rūmų ar Asociacijų nariu. 

16. Rūmų narys privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo veiksmų ar veiklos. 

 

Rūmų narių teisės: 

17.1. dalyvauti ir balsuoti Rūmų Visuotiniame narių susirinkime; 

17.2. susipažinti su Rūmų narių sąrašu; 

17.3. teikti pasiūlymus dėl Rūmų veiklos; 

17.4. dalyvauti Rūmų veikloje; 

17.5. naudotis Rūmų teikiamomis paslaugomis; 

17.6. susipažinti su Rūmų dokumentais ir gauti visą Rūmų turimą informaciją apie jų veiklą, jei ši 

         informacija nepažeidžia kitų Rūmų ar Asociacijų narių interesų; 

17.7. bet kada išstoti iš Rūmų. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar  kitaip Rūmų 

         nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami; 

17.8. kitas teisės aktuose ir Rūmų įstatuose nustatytas teises. 

 

Rūmų narių pareigos: 

18.1. laikytis Rūmų įstatų; 

18.2. vykdyti Visuotinio narių susirinkimo, Valdybos, vadovo nutarimus; 

18.3. dalyvauti Visuotiniuose narių susirinkimuose; 

18.4. reguliariai mokėti nario mokestį; 

18.5. remti Rūmų veiklą, siekiant įgyvendinti šiais įstatais numatytus tikslus; 

18.6. teikti Rūmams pasiūlymus dėl bendrų problemų sprendimo; 

18.7. saugoti Rūmų ir jos narių komercines paslaptis, susijusias su Rūmų ir jos narių veikla. 

 

19. Nariai iš Rūmų šalinami Valdybos teikimu jeigu: 

19.1. savo veiksmais ar veikla kenkia Rūmams; 

19.2. nevykdo įstatuose numatytų įsipareigojimų; 

19.3. vykdo galiojantiems teisės aktams ar šiems įstatams prieštaraujančią veiklą;  

19.4. atskleidžia Rūmų ar jos narių konfidencialią informaciją; 

19.5. du kartus iš eilės nesumoka nario mokesčio. 

 

20. Pažeistas nario teises ar teisėtus interesus narys turi teisę ginti teismine tvarka. 
 

 

Susipažinau: ________________________________________________________________ 

 

 



Papildoma informacija: 

 

Stojimo į Lietuvos vertintojų rūmus vienkartinis mokestis 29 Eur. 

Metinis nario mokestis 2021  metais: 

Fiziniams asmenims - 30 Eur. 

Juridiniams asmenims – 80 Eur. 

Fiziniam asmeniui dirbančiam juridiniame asmenyje, kuris yra LVR narys, nario mokestis – 10  

Eur. (Nuo stojamojo mokesčio šie asmenys yra atleidžiami). 

Nuo stojamojo mokesčio taip pat yra atleidžiami ir tie juridiniai asmenys, kurių darbuotojai yra 

LVR nariai iki juridinio asmens įstojimo į LVR. 

Mokesčiai pervedami į Lietuvos vertintojų rūmų sąskaitą Swedbank LT98 7300 0101 3856 7933. 

Mokant bendrą sumą, prašome nurodyti mokėjimo paskirtį ,,stojamasis ir metinis nario mokestis". 

 

Telefonas pasiteirauti  +370 605 63318  

El. p. vertintoju.rumai@gmail.com 

 


