PATVIRTINTA
Sąjungos “Vardan šeimos”
Tarybos posėdžio protoku 2019 m. sausio 15 d. protokolu Nr. 2/2019

NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Šios taisyklės reglamentuoja naujų sąjungos „Vardan šeimos“ (toliau Sąjungos) narių priėmimo,
išstojimo ir pašalinimo tvarką (toliau Tvarka);
2.
Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, kitomis Sąjungos veiklą reglamentuojančiomis taisyklėmis ir tvarkomis,
Sąjungos įstatais;
3.

Sąjungos veikloje gali dalyvauti tik jos nariai, bei rėmėjai.

II. PRIĖMIMAS Į SĄJUNGĄ “VARDAN ŠEIMOS”
4.

Sąjungos nariu gali tapti 18 metų sulaukę fiziniai asmenys, bei rėmėjai;

5.
Sąjungos nariu gali tapti juridinis asmuo, kurio veiklos tikslai ir uždaviniai atitinka pagrindinius
Sąjungos įstatuose numatytus tikslus ir uždavinius;
6.
Norintys tapti Sąjungos nariais turi pateikti Sąjungos Pirmininkui prašymą, užpildydami Sąjungos
narystės elektroninę formą arba pateikę prašymą raštu;
7.
Priėmimas į Sąjungos narius įforminamas per 10 kalendorinių dienų Sąjungos Pirmininko
narystės patvirtinimo raštu. Nuo narystės patvirtinimo Sąjungos narys turi teisę naudotis visomis
Sąjungos nario teisėmis ir teikiamomis paslaugomis;
8.
Informuotas apie sprendimą priimti prašymo pareiškėjas per 30 dienų turi pervesti narystės
mokestį į Sąjungos banko sąskaitą.
III. IŠSTOJIMAS IR PAŠALINIMAS IŠ SĄJUNGOS “VARDAN ŠEIMOS”
9.
Nariai turi teisę savanoriškai išstoti iš Sąjungos parašydama prašymą raštu arba Sąjungos
elektroniniu paštu Sąjungos Pirmininkui. Nuo prašymo gavimo dienos narystė laikoma nutraukta.
10.

Narys gali būti pašalintas iš Sąjungos Tarybos sprendimu:

10.1. jeigu narys nesilaiko Sąjungos įstatų, nuolat nevykdo arba atsisako pripažinti Visuotinio
Sąjungos narių susirinkimo, Sąjungos Tarybos susirinkimo sprendimus;
10.2. jeigu narys, gavęs priminimą apie nesumokėtą narystės mokestį, bet neįvykdė savo
įsipareigojimo;

10.3. už veiksmus, nesuderinamus su Sąjungos tikslais, už nusižengimus įstatymams ir Sąjungos
etikos taisyklėms, kuriais kenkiama ar gali būti pakenkta Sąjungai.
11.
Nariui padariusiam šioje tvarkoje pažeidimą, Tarybos sprendimu yra raštu pranešama apie
ketinimą pašalinti jį iš Sąjungos, nurodant pašalinimo priežastis. Nuo pranešimo išsiuntimo dienos,
sustabdoma narystė, neteikiamos jokios paslaugos, neleidžiama dalyvauti Sąjungos veikloje bei
valdyme. Pašalinti iš Sąjungos galima ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo dėl
pašalinimo išsiuntimo. Praėjus mėnesiui, po nurodyto pranešimo išsiuntimo, Sąjungos narys Tarybos
sprendimu gali būti pašalintas iš Sąjungos.
12.
Pašalinimas iš Sąjungos įforminamas Sąjungos Pirmininko įsakymu. Išstojusiems bei
pašalintiems iš Sąjungos nariams įmokėtos į Sąjungą sumos negrąžinamos

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.
Dokumentai narystės Sąjungoje klausimais priimami ir registruojami elektroniniu būdu arba
perduodant juos raštu į Sąjungos būstinę.
14.

Ši Tvarka gali būti keičiama Tarybos narių susirinkimo sprendimu.

15.
Šioje Tvarkoje neaptartus klausimus dėl nario priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarkos
sprendžia Sąjungos Taryba.

