
 1 

ASOCIACIJOS ŠIRVINTŲ SPORTO KLUBAS ,,BRIEDIS‘‘ 

STOJIMO IR NARIO MOKESČIO APSKAITOS TVARKA 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Stojimo ir nario mokesčio mokėjimo apskaitos tvarka reglamentuoja Asociacijos Širvintų  

sporto klubas ,,Briedis“ (toliau – Klubas) stojimo ir nario mokesčio surinkimą bei administravimą. 

2. Stojimo, nario mokestis - įmoka, patvirtinanti asmens narystę Klube.  

3. Mokesčio rinkimo ir paskirstymo tvarka patvirtinta Klubo visuotiniame susirinkime 2021-05-16. 

4. Stojimo mokestį moka visi asmenys stojantys į Klubą, nario mokestį moka visi Klubo nariai.  

 

II. MOKESČIŲ SURINKIMAS, DYDIS, MOKĖJIMO TERMINAI,  

ATLEIDIMAS NUO MOKESČIO MOKĖJIMO 

 

5. Klubo stojimo mokestis yra vienkartinis mokestis, kuris negali būti mažesnis kaip 10 (dešimt) 

Eu.  Nuo 2021-09-01 klubo stojamasis mokestis negali būti mažesnis kaip 25 (dvdešimt penki) 

Eu.   

6. Klubo nario mokestis yra metinis mokestis, kuris negali būti mažesnis kaip 50 (penkiasdešimt) 

Eu. 

7. Nario mokestis mokamas už kalendorinius metus ir turi būti sumokėtas iki kalendorinių metų 

liepos 1 d. 

8. Nario mokestis gali būti sumokamas už kalendorinius metus per 2 kartus lygiomis dalimis prieš 

tai informavus Klubo vadovą. 

9. Klubo visuotinis susirinkimas arba Klubo vadovas turi teisę sumažinti Klubo nariui mokestį 

arba Klubo narį atleisti jį nuo nustatytų mokesčių mokėjimų. 

10. Klubas turi atsiskaitomąją sąskaitą LUMINOR banke į kurią pervedami stojimo arba nario 

mokesčiai. Sąskaitos Nr. LT 034010051003801190. 

11. Įstojęs į Klubą narys stojimo mokestį, turi sumokėti per vieną mėnesį nuo įstojimo dienos, bet 

ne vėliau nei iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Jeigu Klubo narys laiku nesumoka stojimo arba 

nario mokesčio, jo narystė Klube sustabdoma iki jis sumokės nustatytą mokestį. Sumokėjęs 

mokestį Klubo narys vėl tampa pilnateisiu Klubo nariu.  

12. Jeigu Klubo nariu tampama nuo kalendorinių metų spalio 1 d. ir sumokamas stojimo mokestis, 

Klubo nario mokesčio už einamuosius kalendorinius metus Klubo narys nemoka. 

13. Mokestis panaudojamas Klubo reikmėms LR įstatymų bei Klubo įstatų nustatyta tvarka. 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Ši tvarka įsigalioja nuo 2021 metų gegužės 17 dienos. 


