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2021 m. spalio 28 d. 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Šioje LBAA narių nemokamų paslaugų ir nuolaidų nariams skyrimo tvarkoje yra pateikiami LBAA kolegijos ir kitų LBAA 

organų sprendimai dėl lengvatų ir nuolaidų taikymo LBAA nariams; 

 

II. NARYSTĖS NUOLAIDOS LBAA NARIAMS  

LBAA narys Narystės 

mokestis, € 

Suteikiamos teisės 

LBAA 

uždaras FB ir 

registruotas 

prisijungimas 

prie LBAA 

svetainės 

Nuolaidos IFAC asocijuoto vardo ženkliukas LBAA 

nario pažymėjime 

LBAA 

kontrolės 

darbai 

Fiziniai asmenys, 

LBAA nariai 

 

Metinis 67 

Stojimo 601 

 1  20% LBAA mokamiems 

renginiams 

Nemokamuose LBAA 

renginiuose gali dalyvauti 

tik pats narys 

Nesuteikiamas  

Buhalteriai 

profesionalai, 

tikrieji nariai.  

 

Metinis 79 

Stojimo 601 

 1 20% LBAA mokamiems 

renginiams 

Nemokamuose LBAA 

renginiuose gali dalyvauti 

Suteikiamas Atliekama 

kvalifikacijos 

kėlimo 

apskaita ir 
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tik pats narys kontrolė 

Juridiniai asmenys, 

kai darbuotojų 

skaičius yra 10 ir 

mažiau 2 

Metinis 170 

Stojimo 200 

 23 1. 20% LBAA mokamiems 

renginiams 3-ims 

asmenims 

2. 20% įmonės darbuotojų 

narystės mokesčiui LBAA 

3. Nemokamuose LBAA 

renginiuose gali dalyvauti 

2 įmonės darbuotojai4 

Suteikiamas, jei įmonė atitinka šiuos 

reikalavimus ir įsipareigoja įdiegti tvarkas, 

užtikrinančias: 

1. Buhalterio profesionalo Etikos Kodekso 

taikymą5 

2. Darbuotojų pastovų kvalifikacijos kėlimą 

ir palaikymą (minimum po 20 val. per 

metus vienam buhalteriui) 

3. Įmonė taiko 1-ąjį TKKS6 

Įmonė turi kas metai pateikti pažymą apie 

šių tvarkų įdiegimą ir taikymą 

4. įmonės daugiau kaip 70% pajamų sudaro 

pajamos iš buhalterinių paslaugų, 

konsultacijų, audito ar kitos finansinės ar 

investicinės veiklos.  Įmonė turi pateikti 

pažymą apie savo pajamas ir darbuotojų 

skaičių  

Periodiškai 

atliekamas 

tikrinimas 

kaip įmonė 

atitinka 

nustatytus 

reikalavimus.  

Juridiniai asmenys, 

kai darbuotojų 

skaičius yra virš 102 

Metinis 342 

Stojimo 200 

 43 1. 20% LBAA mokamiems 

renginiams 5-iems 

asmenims 

2. 20% įmonės darbuotojų 

narystės mokesčiui LBAA 

3. Nemokamuose LBAA 

renginiuose gali dalyvauti 

4 įmonės darbuotojai7 

=//= =//= 

 
1 Nuo stojimo mokesčio yra atleisti fiziniai asmenys, jaunesni nei 24 metai ir asmenys vyresni nei 60 metų. Taikoma vieną kartą asmeniui per gyvenimą. Mokant pirmąjį narystės mokestį, bankiniame pavedime 
reikia nurodyti leisti matyti asmens kodą, o mokėjimo pavedimo paskirtyje parašyti amžių. 
2 Darbuotojų skaičius nustatomas pagal www.rekvizitai.lt duomenis gruodžio 31d. praėjusiais metais. 
3 Jei LBAA narys dalyvauja LBAA valdymo organuose, komisijose, darbo grupėse ar komitetų veikloje, jam yra suteikiama papildomas prisijungimas prie uždaro LBAA FB. 
4 Viename renginyje 2 darbuotojai, reiškia kad kiekviename nemokamame renginyje gali dalyvauti 2 asmenys, kurie kas kartą gali būti vis kiti asmenys (svarbu vietų skaičius – 2 vnt. renginyje).  
5 Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistas „Buhalterių profesionalų etikos kodeksas“ 
6 1-as Tarptautinis kokybės kontrolės standartas 
7 Viename renginyje 4 darbuotojai, reiškia kad kiekviename nemokamame renginyje gali dalyvauti 4 asmenys, kurie kas kartą gali būti vis kiti asmenys (svarbu vietų skaičius – 4 vnt. renginyje). 
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2. Jei LBAA narystė keičiama iš LBAA nario fizinio asmens į LBAA narį juridinį asmenį, LBAA nario juridinio asmens stojimo 

mokestis mažinamas LBAA nario fizinio asmens sumokėto stojimo mokesčio suma; 

3. Jei LBAA narys juridinis asmuo į nemokamą LBAA renginį nori nukreipti daugiau asmenų, nei yra nustatyta, už kiekvieną 

papildomą juridinio asmens darbuotoją dalyvaujantį renginyje yra nustatomas 10 EUR dalyvio mokestis, kurį būtina sumokėti 10 k. d. 

iki renginio pradžios; 

4. 20 proc. nuolaida renginiams ir egzaminams, yra mažinama, jei apmokėjimas ir registracija yra atliekami po nustatyto termino, žr. 

žemiau pateiktoje lentelėje nurodytus terminus. 

LBAA komerciniams renginiams taikomos nuolaidos pagal apmokėjimo  ir informacijos paskelbimo apie renginį terminus: 

Nuolaidos % 

LBAA nariams 

Registracija  į renginį atlikta ir 100% renginio kainos 

avansinis mokėjimas atliktas 

Pastabos 

20% 10 k.d. iki renginio pirmos dienos Jei registracija į renginį paskelbta 30 k.d. iki jo pirmos dienos 

pradžios 

10% Vėliau nei per 5 k.d. iki renginio pirmos dienos 

pradžios, bet ne vėliau nei 2 d.d. iki renginio pradžios8 

Jei registracija į renginį paskelbta 30 k.d. iki jo pirmos dienos 

pradžios 

20% 5 k.d. iki renginio pirmos dienos Jei registracija į renginį paskelbta 15  k.d. iki jo pirmos dienos 

pradžios 

10% Vėliau nei per 5 k.d. iki renginio pirmos dienos 

pradžios, bet ne vėliau nei 2 d.d. iki renginio pradžios 

Jei registracija į renginį paskelbta 15 k.d. iki jo pirmos dienos 

pradžios 

20% 2 d.d. iki renginio pirmos dienos Jei registracija į renginį paskelbta mažiau nei 15 k.d. iki jo pirmos 

dienos pradžios 

Taikoma renginiams, kurie yra paskelbti po 2018-06-08. 

 

LBAA buhalterio profesionalo egzamino kainos 

Asmuo Kaina, € Sąlyga: jei egzamino registracija ir apmokėjimas yra atlikti 

LBAA narys 192 Ne vėliau, nei 30 k. d. iki egzamino datos 

Ne LBAA narys 240 Ne vėliau, nei 30 k. d. iki egzamino datos 

Visiems 300 Vėliau nei 30 k. d. iki egzamino datos 

Pavasario pakartotinės sesijos egzaminų kainai taikoma 50% nuolaida. 

 
8 Renginio pradžios diena įskaičiuojama. Faktiškai 1d.d. iki renginio pradžios.  
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5. Pagal 2018 m. rugsėjo 27d. kolegijos sprendimą yra suteikiama 50 proc. nuolaida buhalterio 

profesionalo egzaminų rudens sesijos kainai LBAA nariams, kurie seniau buvo išlaikę visus LBAA 

buhalterio profesionalo egzaminus, bet buvo praradę LBAA buhalterio profesionalo vardą ne dėl 

profesinių nusižengimų (nesumokėtas narystės mokestis); 

 

Kitos nuolaidos nariams 

 

6. Nemokamas BSS Excel konverteris dėl i.SAF duomenų teikimo VMI: 

LBAA narystė Nemokamas BSS Excel konverteris dėl i.SAF duomenų teikimo 

VMI 

 

LBAA nariai fiziniai asmenys* Suteikiama teisė tik  2 įmonėms (asmenims), kurios gali naudoti 

BSS konverterį nemokamai 

LBAA nariai juridiniai 

asmenys* 

BSS konverteris suteikiamas nemokamai  tik savos įmonės 

duomenų konvertavimui** 

*asmenys norintys naudotis nemokamai BSS konverterį, turi sutikti viešai paskelbti, kad yra LBAA 

nariai www.lbaa.lt  svetainėje (prisijungus vartotojo zonoje bent minimaliai užpildyti nario anketą, pagal 

kurią BSS galėtų identifikuoti narį). 

**Jei LBAA juridinis narys yra buhalterines paslaugas teikianti įmonė, ji gali konvertuoti tik savo įmonės 

duomenis, norint konvertuoti administruojamų įmonių duomenis, yra sudaroma sutartis su UAB „BSS 

IT“. Paslauga yra mokama. 

Konverterio pagalba i.SAF Excel duomenys yra paverčiami į XML formatą teikimui VMI 

http://www.bss.biz/i-saf-konvertavimas/ 

Excel formą, kurią reikia pildyti, jei norite pasinaudoti BSS konvertavimo į XML formatą paslauga: 

http://erp.bss.biz/downloads/sablonai/Teikiamu_SF_duomenu_excel_rinkmenos_pavyzdys_BSSIT.xlsx 

 

7. Nemokami mokymai LBAA nariams, jei skelbime yra nurodyta, kad jie yra nemokami visiems LBAA 

nariams; 

8. Nemokama Pinigų plovimo ir kovos su terorizmu prevencijos tvarka LBAA juridiniams nariams ir 

LBAA fiziniams nariams, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą, be platinimo teisės; 

9. www.lbaa.lt. prisijungimas prie vartotojų zonos, naudinga informacija; 

10. Nemokamas BADAR tvarkų ir šablonų komplektas LBAA juridiniams nariams, 50 proc. nuolaida 

BADAR tvarkų ir šablonų komplektui LBAA fiziniams nariams; 

11. LBAA nemokamuose renginiuose, kurie yra skirti LBAA nariams, gali dalyvauti LBAA nariai LBAA 

rėmėjai, jei suteiktos paramos dydis yra ne mažesnis nei 10 EUR asmeniui. Pervedant paramą, reikia 

nurodyti kokio renginio organizavimo sąnaudos yra finansuojamos; 

12. LBAA nemokamuose renginiuose, kurie yra skirti LBAA nariams, gali dalyvauti ne LBAA nariai, bet 

LBAA rėmėjai, jei jų suteiktos paramos dydis renginio organizavimui yra ne mažesnis nei 59 EUR 

http://www.lbaa.lt/
http://www.bss.biz/i-saf-konvertavimas/
http://erp.bss.biz/downloads/sablonai/Teikiamu_SF_duomenu_excel_rinkmenos_pavyzdys_BSSIT.xlsx
http://www.lbaa.lt/
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asmeniui (minimalus narystės mokestis be stojimo mokesčio). Pervedant paramą, reikia nurodyti kokio 

renginio organizavimo sąnaudos yra finansuojamos; 

13. LBAA nariams 20 proc. nuolaida, pagal bendradarbiavimo sutartį su Vidaus audito asociacija (toliau -  

VAA), VVA organizuojamiems mokymas; 

14. LBAA nariui, pakvietusiam prisijungti naują narį prie LBAA, suteikiami 10 EUR vertės – ,,lojalumo 

taškai“, už kiekvieną rekomenduotą ir prisijungusį prie LBAA naują narį. ,,Lojalumo taškų“ nuolaida yra 

taikoma ateinančių metų nario mokesčiui. Kad LBAA narys gautų ,,lojalumo taškus“, jis turi būti 

paminėtas naujo nario Narystės anketoje, kaip asmuo suteikęs rekomendaciją. Apie surinktus ,,lojalumo 

taškus“ LBAA nariai bus informuoti iki kiekvienų metų gruodžio 10d.; 

15. LBAA organizuojamuose mokymuose, finansuojamuose ES struktūrinių fondų lėšomis, gali dalyvauti 

tik LBAA juridinių narių darbuotojai; 

16. Kiekvienais metais, renginio ,,Buhalterio diena“ dalyviams, nutarusiems tapti LBAA nariais, taikyti 

LBAA nario mokesčio nuolaidą galiojančiam nario mokesčiui, jei potencialūs nauji nariai – renginio 

dalyviai, per 5 darbo dienas po renginio užpildo LBAA naujo nario registracijos anketą/prašymą ir 

sumoka nario bei stojimo mokesčius. Taikoma nuolaida:  

16.1. Fiziniams asmenim – 10,0 Eur nuolaida; 

16.2. Juridiniams asmenims (iki 10 darbuotojų) – 20,0 Eur nuolaida; 

16.3. Juridiniams asmenims (virš 10 darbuotojų) – 30,0 Eur nuolaida. 

 

 

 

III. NUOLAIDOS TAIKOMOS UŽ LBAA NARIŲ VEIKLĄ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS 

 

17. Suteikti  LBAA nariams arba jų įmonių darbuotojams nemokamus mokymus (netaikoma tik LBAA 

konferencijai, buhalterių stovyklai ir buhalterių dienai) už 2018 m. ir vėlesniais laikotarpiais darbą LBAA 

pagal žemiau pateiktos lentelės duomenis: 

Suteikiami nemokami mokymai LBAA aktyviems 

nariams, kai yra galimas valandų išnaudojimas per 

du sekančius metus iki gruodžio 31d. 

Metinis biudžetas, ak. valandos 

LBAA prezidentas Asmeniui taikomų valandų skaičius 

neribojamas. Perduodamos valandos 40 val.  

Kolegijos nariams, valandas skiria prezidentas 16 val. X iš RC užregistruotų kolegijos 

narių skaičius ataskaitinių metų gegužės 

31d. 

Komiteto nariams valandas skiria komiteto pirmininkas.  Min. 32 val. metams 
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Darbo grupės nariams valandas skiria darbo grupės 

pirmininkas  

Narių sk.9 X 5, jei >3 posėdžiai per 12 mėn. 

Narių sk. X 2, jei ≤3 posėdžiai per 12 mėn. 

Atestacijos komisijos nariams valandas skiria atestacijos 

komisijos pirmininko pavaduotojas 

Narių sk. X 16 

Lubos: Max. visos komisijos val. sk. : 96 

val. ruduo, 40 val. pavasaris 

Aktyviems LBAA nariams, valandas skiria prezidentė. 

Apie visus šių valandų paskiriamus yra informuojama 

kolegija artimiausiame kolegijos posėdyje 

Ne daugiau nei 40 val. Per metus.  

18. Suteikta teise į nemokamus mokymus narys gali pasinaudoti per du sekančius  metus iki gruodžio 

31d.; 

19. Nemokamos komercinių renginių (išskyrus, Buhalterių stovyklos renginius, Buhalterių dieną ir 

Konferenciją) akademinės valandos skiriamos asmeniui už kalendorinius metus, bet ne daugiau nei 40 

val.; 

20. Jei LBAA organas veiklos ataskaitiniais metais nevykdė, valandos nėra skiriamos10; 

21. Prezidentas nustato kuris organas (grupė, komitetas, komisija ir kt.) veiklos nevykdė; 

22. Jei yra ginčas ir organo atstovas nesutinka su prezidento sprendimu, klausimas dėl vertinimo ar 

organas vykdė veiklą yra sprendžiamas kolegijos posėdyje priimant nutarimą balsų dauguma. Kolegijos 

posėdyje organo atstovas pristato savo argumentus ir įrodymus, kad jam pavaldus LBAA organas vykdė 

veiklą;  

23. Asmuo atsakingas už valandų paskyrimą informuoja LBAA prezidentą, administraciją ir asmenis 

raštu apie paskirtas valandas vėliausia iki ataskaitinių metų lapkričio 30d.;   

24. Valandos gali būti skirstomos metų eigoje, bet ne daugiau nei numatyta valdymo organo biudžetas.  

Avansiniam valandų skirstymui būtina gauti prezidento tvirtinimą dėl LBAA organo veiklos vykdymo; 

25. Jei paskirstoma daugiau valandų, nei LBAA organas gavo, nariai turės susimokėti už tas valandas, 

kurios viršija nustatytą nemokamų valandų biudžetą. Kolegija nustato kiek valandų kiekvienas narys 

viršijo; 

26. LBAA direktorius yra atsakingas už visų suinteresuotų asmenų informavimą apie jiems paskirtas 

nemokamas mokymų valandas ir veda jų apskaitą bei yra atsakingas už jų kontrolę; 

27. LBAA direktorius periodiškai teikia kolegijai informaciją apie būklę, įtraukdamas suteiktų nuolaidų 

klausimą į kolegijos posėdžio darbotvarkę; 

28. Jei LBAA narys atstovauja juridinį asmenį ir dalyvauja LBAA valdymo organų, komitetų, komisijų ar 

darbo grupių veikloje, tam juridiniam asmeniui yra suteikiamos prisijungimo teisės prie uždaro LBAA 

FB dėl kiekvieno dalyvaujančio asmens.

 
9 Narių skaičius skaičiuojamas: vidurkis = (narių skaičius metų pradžioje +narių skaičius metų pabaigoje ar pasibaigus grupės veiklai, jei ji 

baigiasi iki metų pabaigos)/2. Skaičiuojant narių skaičių skaičiuojami tik tie nariai, kurie dalyvavo bent viename grupės renginyje.  
10 Laikoma, kad LBAA valdymo organas veiklos nevykdė, jei nebuvo nei vieno posėdžio ir komitetas neatliko (netinkamai atliko) jam 

priskirtų funkcijų, nėra pateikta atliktų darbų ataskaita. Prezidentas nusprendžia ar buvo vykdoma veikla. Jei yra ginčas kolegija priima 

sprendimą dėl nustatymo ar organas vykdė veiklą.  
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IV. NUOLAIDOS TAIKOMOS UŽ LBAA NARIŲ VEIKLĄ TIK 2017 METAIS 

29. Suteikti  LBAA nariams arba jų įmonių darbuotojams nemokamus mokymus (netaikoma tik LBAA 

konferencijai, buhalterių stovyklai ir buhalterių dienai) už 2017m. darbą LBAA, kuriais jie gali 

pasinaudoti iki 2019m. gruodžio 31d., jei šie nariai dalyvavo LBAA veikloje pagal žemiau pateiktos 

lentelės duomenis: 

Dalyvavimas LBAA organe Akademinių val. sk. pastaba 

Kolegijos narys, Komitetų, darbo 

grupių pirmininkai 16   

Darbo grupės valandų skaičius 
narių skaičius x 5 

jei posėdžių skaičius per 12 mėn. 

viršijo 3 vnt. 

Darbo grupės valandų skaičius 
narių skaičius x 2 

jei posėdžių skaičius per 12 mėn. 

yra 3 arba mažiau 

Atestacijos komisijos  valandų 

skaičius narių skaičius x 16 

 Maksimalus valandų skaičius 

rudens sesijai 80 val., pavasario 

sesijai 40 val.  

Atestacijos komisijos pirmininko 

pavaduotojui 16   

LBAA prezidentė* 40   

LBAA nariui parengusiam 

buhalterinės apskaitos įmonių 

tvarkas, kuriomis siekiama 

užkirsti kelią pinigų plovimui ir 

(ar) teroristų finansavimui 8   

*  LBAA prezidentei taikoma tik vienas nemokamų mokymo valandų paskyrimas 

 

30.  Darbo grupės, komiteto pirmininkas, atestacijos komisijos pirmininko pavaduotojas gali paskirstyti 

jų organui tenkančias valandas tarp narių savo nuožiūra ir informuoja LBAA direktorę apie paskirstymą; 

31. Nemokamos renginių (išskyrus Buhalterių dieną ir Konferenciją) akademinės valandos skiriamos 

asmeniui už kalendorinius metus, bet ne daugiau nei 40 val.; 

32.  Jei LBAA narys dalyvauja keliuose LBAA organuose, valandos sumuojamos. Ši taisyklė netaikoma 

tik LBAA prezidentei; 

33. LBAA direktorius yra atsakingas už visų suinteresuotų asmenų informavimą apie jiems paskirtas 

nemokamas mokymų valandas ir veda jų apskaitą bei yra atsakingas už jų kontrolę; 

34. Darbo grupių pirmininkai turi informuoja LBAA direktorių apie nemokamų valandų skyrimą savo 

grupės nariams; 

35. Už buhalterines paslaugas teikiančių įmonių tvarkų, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui 

ir (ar) teroristų finansavimui, parengimą aktyviam LBAA nariui suteikiama teisė gauti 8 val. komercinių 

LBAA mokymų su 100 proc. nuolaida.  
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Puslapis 8 iš 8 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

36. Asmuo norėdamas pasinaudoti nemokamomis valandomis, registruodamasis į komercinius LBAA 

renginius nurodo kuriam kiekiui komercinio renginio valandų jis prašo pritaikyti jam paskirtą nuolaidą; 

37. Visuose komercinių renginių registracijose turi būti nurodyta galimybė pažymėti ar asmuo 

pasinaudoja jam paskirta nuolaida; 

38. Šios tvarkos priede Nr. 1 pateikiamas formos pavyzdys, kuri turi būti naudojama LBAA narių 

suteiktų nuolaidų apskaitai. Pagal poreikį formą galima papildyti papildoma informacija. Forma yra 

pildoma Excel; 

39. Tvarkos patvirtinimas:  

IV-ame skyriuje aprašyta tvarka patvirtinta 2017 m. rugpjūčio 28d.  kolegijos posėdyje 

III-ame skyriuje aprašyta tvarka patvirtinta 2018 m. birželio 6 d.  kolegijos posėdyje. 

II-ame skyriuje aprašyta tvarka patvirtinta 2018 m. rugpjūčio 8d.  kolegijos posėdyje. 

II-ame skyriuje aprašyta tvarka patvirtinta 2016 m. rugsėjo 15 d. (dėl egzaminų įkainių) 2017 m. 

gruodžio 8 d. (dėl narystės mokesčio dydžio ir suteikiamų teisių priklausomai nuo narystės būdo), 2018 

m. birželio 6 d.  kolegijos posėdžiuose (dėl atleidimo nuo stojimo mokesčio). 

II-ame skyriuje aprašyta nuolaidos egzaminų kainai tvarka  patvirtinta 2018 m. rugsėjo 27d.  kolegijos 

posėdyje. 

II-ame skyriuje aprašyta kitose nuolaidose, nuolaidos tvarka dėl naujų narių rekomendavimo, patvirtinta 

2018 m. lapkričio 29 d kolegijos posėdyje. 

II-ame skyriuje aprašyta Narystės nuolaidos LBAA nariams, dėl nuolaidų taikymo LBAA narių juridinių 

asmenų darbuotojams dalyvaujantiems LBAA mokamuose renginiuose, patvirtinta 2019 m. vasario 27 d. 

kolegijos posėdyje. 

II-ame skyriuje aprašyta Narystės nuolaidos stojimo mokesčiui LBAA nariams, keičiantiems LBAA 

narystės statusą iš LBAA nario fizinio asmens į LBAA narį juridinį asmenį, patvirtinta 2019 m. balandžio 

26 d. kolegijos posėdyje. 

II-ame skyriuje Narystės nuolaidos LBAA nariams aprašytas nario mokestis, patvirtintas 2019 m. rugsėjo 

25 d. kolegijos posėdyje.  

II-ame skyriuje Narystės nuolaidos LBAA nariams aprašytas nario mokestis, patvirtintas 2020 m. sausio 

16 d. kolegijos posėdyje. 

II-ame skyriuje Narystės nuolaidos LBAA nariams aprašytas nario mokestis, patvirtintas 2020 m. 

rugpjūčio 05 d. kolegijos posėdyje. 

II-ame skyriuje Narystės nuolaidos LBAA nariams aprašytas nario mokestis, patvirtintas 2021 m. sausio 

28 d. kolegijos posėdyje.  

II-ame skyriuje Narystės nuolaidos LBAA nariams aprašytas nario mokestis, patvirtintas 2021 m. spalio 

28 d. kolegijos posėdyje.  

  

________________________ 


