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_______________________________________________ 

(Fizinio arba Juridinio asmens pavadinimas) 
 

_____________________________________________ 
(atstovo vardas, pavardė) 

 
_______________________________________________ 

(adresas) 
 

_______________________________________________ 
(tel.,  el. paštas) 

 
 

Asociacijos „Luokės sporto klubas“ prezidentui 

 
 

PRAŠYMAS 
20__ -__ - __ 

Luokė 
 

Prašau priimti mane į asociacijos „Luokės sporto klubas“ narius. Su įstatais esu 

susipažinęs ir sutinku juos vykdyti, kaip ir kitus asociacijos valdymo organų priimtus 

sprendimus.     

 
 
Noriu turėti oficialią asociacijos „Luokės sporto klubas“ elektroninio pašto dėžutę  
 

Jūsų pašto dėžutės pavadinimas Pavyzdys 
 
............................................@luokessportas.lt 

 
info@luokessportas.lt 

 
 
    __________________                                                       ______________________ 
                      (parašas)                                                                  (v., pavardė) 
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IŠTRAUKA IŠ ASOCIACIJOS „LUOK ĖS SPORTO KLUBAS“ ĮSTATŲ: 

1. Klubo nariai, jų teis÷s ir pareigos 

3.1 Klubo nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys ir 
jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys. Asmuo, norintis tapti Klubo nariu, raštu pateikia 
prašymą įstoti į Klubą Klubo prezidentui. Prašyme turi būti nurodyti stojimo į Klubą 
motyvai ir pareišk÷jo kontaktiniai duomenys.  

3.2 Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti Klubo nariais Klubo prezidentui 
pateikia jų t÷vai ar glob÷jai. Jaunesni kaip 18 metų asmenys Klube gali įgyti teises ir 
pareigas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

3.3 Nauji nariai į Klubą priimami visuotinio Klubo narių susirinkimo sprendimu, priimtu 
paprasta dalyvaujančiųjų susirinkime narių balsų dauguma. Klubo nariai priimami 
vadovaujantis šiais įstatais bei savanoriškumo ir viešumo principais. Asmuo, norintis 
tapti Klubo nariu, privalo sumok÷ti stojamąjį mokestį, kurio dydį ir mok÷jimo tvarką 
nustato visuotinis Klubo narių susirinkimas.  

3.4 Bet kuris Klubo narys turi teisę laisvai išstoti iš Klubo, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių 
dienų raštu apie tai įsp÷jęs Klubą. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai 
ar kitaip Klubo nuosavyb÷n perduotos l÷šos ir turtas negrąžinami. 

3.5 Klubo narys turi šias teises: 

3.5.1 dalyvauti Klubo visuotiniame narių susirinkime su sprendžiamojo balso teise; 
3.5.2 teikti pasiūlymus d÷l Klubo veiklos; 
3.5.3 dalyvauti Klubo ruošiamose ir vykdomose programose bei renginiuose; 
3.5.4 naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis; 
3.5.5 gauti informaciją apie Klubo veiklą; 
3.5.6 naudotis Klubo sukaupta informacija; 
3.5.7 ginčyti Klubo organų sprendimus teisme; 
3.5.8 naudotis Klubo atributika; 
3.5.9 išstoti iš Klubo Įstatų nustatyta tvarka; 
3.5.10 naudotis kitomis įstatuose ir Lietuvos Respublikos teis÷s aktuose numatytomis 

teis÷mis. 

3.6 Klubo Narys turi šias pareigas: 

3.6.1 Laikytis šių įstatų ir Klubo organų sprendimų bei dalyvauti Klubo veikloje; 
3.6.2 propaguoti Klubo tikslus ir uždavinius; 
3.6.3 mok÷ti visuotinio Klubo narių susirinkimo nustatytą nario mokestį bei kitas 

įmokas. 

3.7 Asmens naryst÷ Klube baigiasi: 

3.7.1 išstojus iš Klubo šiuose įstatuose nustatyta tvarka; 
3.7.2 visuotinio Klubo narių susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta dalyvaujančiųjų 

susirinkime narių balsų dauguma, d÷l: 
3.7.2.1 Klubo įstatų pažeidimo; 

3.7.2.2 Klubo nario mokesčio nemok÷jimo; 
3.7.2.3 žalos padarymo Klubo turtiniams ir neturtiniams interesams arba 

veikimo/neveikimo, d÷l kurio gal÷jo tokia žala atsirasti. 

3.8 Klubo narių stojamojo mokesčio ir nario mokesčio dydis ir mok÷jimo tvarka tvirtinama 
atskiru visuotinio Klubo narių susirinkimo nutarimu. 

3.9 Jei visuotinis Klubo narių susirinkimas stojamojo mokesčio ir (arba) nario mokesčio 
nenustato, laikoma, kad tokio mokesčio Klubo nariams ar asmenims, ketinantiems tapti 
Klubo nariais, mok÷ti nereikia. 

Susipažinau __________________ 
                              parašas 


