
 

 

 

 

 

IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA AK-2021 

Pardavėjas  

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija  

Įmonės kodas: 191616412, ne PVM mokėtojas  

Adresas: Lvovo 38A, Vilnius  

A/s LT62 7044 0600 0031 9664 

  

 

Mokymo 

kodas 

Pavadinimas Vnt Kaina, 

Eur 

Suma, 

Eur* 

1 2 3 4 3x4 

 Teisės akademija, 2021 m. rugsėjo mėn. 9, 14, 16 d.    

T-3 Teisės akademija LBAA nariui, 24 ak. val. (su 20 % nuolaida)  192,00  

T-5 Teisės akademija ne LBAA nariui, 24 ak. val.  240,00  

T-31N Teisės akademija LBAA nariui, 8 ak. val. (su 20 % nuolaida)  80,00  

T-31 Teisės akademija ne LBAA nariui, 8 ak. val.  100,00  

 Mokesčių akademija, 2021 m. spalio mėn. 11, 12, 14, 19, 21 d.    

M-3 Mokesčių akademija LBAA nariui, 40 ak. val. (su 20 % nuolaida)  360,00  

M-5 Mokesčių akademija ne LBAA nariui, 40 ak. val.  450,00  

M-31N Mokesčių akademija LBAA nariui, vienos dienos mokymai, 8 ak. 

val., spalio mėn. 11, 12, 14, 19 d. (su 20 % nuolaida) 

 104,00  

M-32N Mokesčių akademija LBAA nariui, 8 ak. val., mokymai spalio mėn. 

21 d. (su 20 % nuolaida) 

 128,00  

M-31 Mokesčių akademija ne LBAA nariui, vienos dienos mokymai, 8 

ak., val. spalio mėn. 11, 12, 14, 19 d. 

 130,00  

M-32 Mokesčių akademija ne LBAA nariui, 8 ak. val., mokymai spalio 

mėn. 21 d. 

 160,00  

 Apskaitos akademija, 2021 m. lapkričio 4, 8, 11, 15, 18 d.    

A-3 Apskaitos akademija LBAA nariui, 40 ak. val. (su 20 % nuolaida)  440,00  

A-5 Apskaitos akademija ne LBAA nariui, 40 ak. val.  550,00  

A-31N Apskaitos akademija LBAA nariui, 8 ak. val. (su 20 % nuolaida)  128,00  

A-31 Apskaitos akademija ne LBAA nariui, 8 ak. val.  160,00  

Viso,  mokėtina suma: (skaičiuojama: dalyvių kiekis x kainos):    

 

Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti: mokymo kodą, ir dalyvio vardą pavardę. Jei mokėjimas 

už vieną dieną, o ne už visą akademiją, papildomai nurodykite pasirinktą mokymų dieną. 

Registracijoje ar reklamoje nurodyta nuolaida taikoma tik jei pilnas apmokėjimas ir 

registracija yra atlikti per nurodytus terminus.  

 

Yra taikomas atšaukimo mokestis dėl po 2021/07/22 apmokėtos registracijos:  

10% kainos, jei atšaukimas yra 30 d. d.  iki mokymų pradžios  

25% kainos, jei atšaukimas yra 29-15 d. d.  iki mokymų pradžios  

50% kainos, jei atšaukimas yra 14-5 d. d.  iki mokymų pradžios 

90% kainos, jei atšaukimas yra 4-1 d. d.  iki mokymų pradžios 

Jei atšaukimo nėra vėliausiai 1 d. d. iki mokymų pradžios, gautas apmokėjimas už mokymus 

negrąžinamas. 

Atšaukimas teikiamas raštu admin@lbaa.lt , nurodant kokio asmens registracija ir į kurį mokymą 

yra atšaukiama, į kurią sąskaitą prašoma gražinti lėšas.  

Atšaukimo atveju, grąžinama visa gauta suma, iš kurios atimtas atšaukimo mokestis.  

 
 

https://www.lbaa.lt/teises-akademija-4/
https://www.lbaa.lt/mokesciu-akademija-5/
https://www.lbaa.lt/apskaitos-akademija-4/
mailto:admin@lbaa.lt

