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2016-12-15 posėdžio protokolu Nr.2
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE VEIKIANČIŲ NVO ASOCIACIJOS
NARIŲ PRIĖMIMO TVARKA

Naujų narių priėmimo bei stojamųjų įnašų mokėjimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato naujų narių
priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacijos (toliau Asociacija) bei stojamųjų įnašų mokėjimo tvarką bei sąlygas. Tvarka paruošta remiantis LR
Asociacijų įstatymu, Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu LR bei Asociacijos įstatais.
Šios tvarkos privalo laikytis visi Asociacijos nariai.
1. Asociacijos nariais gali būti:
1.1. Elektrėnų savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos (toliau
- NVO) ir kurios atitinka šiuo kriterijus:
1.1.1. juridinis asmuo;
1.1.2. prigimtinė nepriklausomybė nuo valdžios ir valstybės valdymo institucijų (Valstybė ar
savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar
savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų
nevyriausybinės organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime);
1.1.3. ne pelno paskirstymo principas (gautas pelnas nėra paskirstomas tarp steigėjų,
darbuotojų ar narių, o investuojamas į pagrindinę įstatuose numatytą veiklą);
1.1.4. savivalda ir savanoriškumas;
1.1.5. tarnavimas visuomenės labui;
1.1.6. nėra siekiama valdžios ir tiesioginio dalyvavimo rinkimuose;
1.1.7. Vykdo visuomeninę veiklą Elektrėnų savivaldybės teritorijoje.
2. Naujų narių priėmimo tvarka
2.1. Norintys tapti Asociacijos nariais Asociacijos Valdybai turi pateikti raštišką prašymą dėl
priėmimo į Asociacijos narius kartu su informacija apie savo organiaciją bei jos vykdomą
veiklą Elektrėnų savivaldybės teritorijoje.
2.2. Naują asociacijos narį turi rekomenduoti (žodžiu ar raštu) bet vienas Asociacijos Valdybos
narys.
2.3. Įvertinusi pateiktą informaciją, Asociacijos Valdyba priima sprendimą dėl narystės
Asociacijoje ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu apie tai
informuoja prašymo pateikėją. Sprendimas dėl narystės Asociacijoje turi būti priimtas ne
vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.
2.4. Asociacijos nariu tampama, kai:
2.4.1. Valdyba pritaria prašymo pateikėjo narystei Asociacijoje,
2.4.2. prašymo pateikėjas sumoka stojamąjį įnašą (jei taikoma),

2.5. Prašymo pateikėjas, nors ir atitinkantis šioje Tvarkoje numatytas sąlygas ir kriterijus,
Valdybos sprendimu gali būti nepriimtas į Asociacijos narius, jeigu jis veikė ir/ar veikia
prieš Asociacijos interesus.
2.6. Nauji Asociacijos nariai registruojami Asociacijos narių sąraše.
2.7. Ginčus dėl narystės Asociacijoje sprendžia Asociacijos Valdyba, o nepasiekus susitarimo –
ginčai sprendžiami teismine tvarka.
3. Stojamasis įnašas ir metinis nario mokestis
3.1. Nariams, pateikusiems stojimo dokumentus iki 2017 m. birželio 30 d. stojamasis įnašas
netaikomas.
3.2. Nariams, pateikusiems dokumentus po 2017-06-30 stojamasis įnašas yra 10 Eur.
3.3. Metinis nario mokestis – 10 Eur. Už 2017 m. metinis nario mokestis nerenkamas.
4. Stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka
4.1. Valdybai pritarus prašymui dėl narystės Asociacijoje, narys stojamąjį mokestį bankiniu
pavedimu į Asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą banke sumoka ne vėliau, kaip per 90 k. d.
4.2. Metinis nario mokestis bankiniu pavedimu į Asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą banke
sumokamas iki einamųjų metų kovo 1d.
5. Narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka
5.1. Narys turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos, raštu apie tai pranešęs Asociacijai prieš 30
dienų.
5.2. Valdyba turi teisę pašalinti narį iš Asociacijos, jei:
5.2.1. narys nesilaiko Asociacijos įstatų, nevykdo narystės įsipareigojimų, pateikė
Asociacijai klaidingą informaciją,
5.2.2. nario veikla ir tikslai prieštarauja Asociacijos tikslams ir uždaviniams,
5.2.3. nemoka nario mokesčio,
5.2.4. narys diskredituoja Asociacijos vardą.
5.3. Apie sprendimą pašalinti iš Asociacijos narį informuoja Prezidentas raštu ne vėliau kaip per
10 kalendorinių dienų nuo Valdybos sprendimo priėmimo dienos.
5.4. Išstojusiam ar pašalintam iš Asociacijos nariui jo sumokėti stojamasis įnašas ar kitaip
Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

