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ASOCIACIJOS ŠIRVINTŲ SPORTO KLUBAS ,,BRIEDIS‘‘ 

NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA  

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 . Narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka (toliau – Tvarka) 

reglamentuoja Asociacijos Širvintų  sporto klubas ,,Briedis“ (toliau – Klubas) narių priėmimo, 

išstojimo ir pašalinimo iš Klubo tvarką ir administravimą. 

2. Tvarka patvirtinta Klubo visuotiniame susirinkime 2017-01-03. 

 

II. NARIŲ PRIĖMIMAS, IŠSTOJIMAS IR PAŠALINIMAS IŠ KLUBO 

 

 

3. Klubo nariai yra 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, įsipareigoję 

laikytis Klubo įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto 

dydžio stojamąjį mokestį. 

4. Asmenys, norintys tapti Klubo nariais, Klubo vadovui pateikia prašymą. 

5. Nepatenkinus fizinio ar juridinio asmens prašymo priimti jį Klubo nariu, sumokėtas 

stojamasis ir metinis mokestis grąžinamas. 

6. Sprendimas dėl naujo nario priėmimo, visuotiniame Klubo susirinkime arba Klubo 

vadovo, priimamas ne vėliau kaip per mėnesį. 

7. Klubo nariu tampama priėmus teigiamą sprendimą ir įtraukus fizinį ar juridinį asmenį į 

Klubo narių registrą. 

8. Narystė Klube pasibaigia: 

8.1. savanoriškai išstojus iš Klubo; 

8.2. pašalinus narį iš Klubo; 

8.3. Klubą likvidavus; 

8.4. fiziniam asmeniui mirus. 

9. Klubo narys gali išstoti iš Klubo pateikęs raštišką prašymą. Nuo prašymo įteikimo 

momento pareiškėjas netenka nario teisių ir negali naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis, 

lengvatomis ir jos turtu, turi nutraukti savo funkcijų vykdymą jame. 

10. Klubo nariui išstojus ar jį pašalinus iš Klubo, jo sumokėtas stojamasis, nario mokestis ir 

kitos asociacijai perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise asociacijai perduotas turtas yra 

negrąžinami. 
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11. Pašalinimo iš Klubo pagrindai: 

11.1. Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat Klubo įstatų pažeidimai; 

11.2. sąmoningas kliudymas Klubui siekti užsibrėžtų tikslų; 

11.3. Klubo kompromitavimas; 

11.4. nario mokesčio nesumokėjimas už einamuosius metus iki kitų metų gegužės 1 d. 

12. Pašalintas iš Klubo narys turi teisę vėl stoti į Klubą, praėjus 6 mėn. nuo pašalinimo 

dienos. Priimant iš naujo, galioja Klubo nustatyta stojimo tvarka. 

13. Pašalintas iš Klubo narys turi teisę vėl stoti į klubą 12 punkte nurodyta tvarka ne 

daugiau kaip 2 kartus per paskutinius 3 metus. 

14. Sprendimą dėl pašalinimo iš Klubo priima Klubo vadovas savarankiškai arba gavęs 2/3 

narių prašymą. Suinteresuotas  narys  gali  apskųsti  Klubo sprendimą Klubo visuotiniam narių 

susirinkimui. Visuotinis narių susirinkimas gali atstatyti narystę Klube. 

15. Iš Klubo narių išstojama nariui pateikus pareiškimą Klubo vadovui. Išstojęs narys turi 

teisę vėl stoti į Klubą, pateikęs prašymą Klubo vadovui. 

16. Išstojęs arba pašalintas Klubo narys privalo atlyginti Klubui visus įsiskolinimus, grąžinti 

jam suteiktą turtą.  

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Ši tvarka įsigalioja nuo 2017 metų sausio 4 dienos. 


