PATVIRTINTA:
Visuotinio Klubo „Top Miau“
narių susirinkimo
2013 m. balandžio __ d. nutarimu Nr. __
NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ KLUBO
TVARKA BEI SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios taisyklės nustato fizinių ir juridinių asmenų priėmimo į Klubo “Top Miau” asociacijos
narius (toliau – nariai), dalyvavimo asociacijos veikloje bei išstojimo ir pašalinimo iš jos tvarką.
2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei asociacijos Klubas
“Top Miau” (toliau – asociacija) įstatais.
3. Šių taisyklių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, esantys asociacijos nariais.

II. PRIĖMIMAS Į ASOCIACIJĄ
4. Asmenys, norintys tapti asociacijos nariais, pateikia asociacijos Vadovui prašymą – nario
anketą ir sumoka stojamąjį mokestį. Mokestį galima mokėti grynais asociacijos Vadovui arba
pavedimu į asociacijos banko sąskaitą: „Swedbank“, AB – LT71 7300 0101 2583 1737.
5. Pateikdamas prašymą asmuo patvirtina, kad yra susipažinęs su asociacijos įstatais, kad jo
veikla neprieštarauja asociacijos veiklos tikslams ir interesams, tai pat įsipareigoja aktyviai
dalyvauti asociacijos veikloje, vykdyti asociacijos nariams nustatytas pareigas.
6. Asmenys į asociacijos narius priimami asociacijos Vadovo sprendimu.

III. NARYSTĖS ASOCIACIJOJE PABAIGA
7. Asociacijos narys gali bet kada išstoti iš asociacijos, padavęs raštišką prašymą asociacijos
Vadovui, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus asociacijai. Asmuo netenka asociacijos nario teisių
nuo pareiškimo dėl išstojimo pateikimo asociacijos Vadovui momento.

8. Narystė asociacijoje taip pat baigiasi nariui mirus (likvidavus juridinį asmenį arba jam
pasibaigus kitais teisės aktų nustatytais terminais), likvidavus asociaciją ar nutraukus asociacijos
veiklą.
9. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš asociacijos Valdybos sprendimu, jeigu:
9.1. pažeidė asociacijos įstatus;
9.2. nario veikla ir tikslai prieštarauja asociacijos tikslams ir uždaviniams;
9.3. jei narys nevykdo asociacijai prisiimtų finansinių įsipareigojimų;
9.4. jei narys laiku nesumoka kasmetinio mokesčio ir nebuvo pateikęs asociacijos Vadovui
laisvos formos prašymą pratęsti mokėjimo laiką;
9.5. jei narys nesilaiko Lietuvos Respublikos įstatymų, visuotinio narių susirinkimo, Valdybos
priimtų nutarimų (sprendimų);
9.6. jei narys diskredituoja ar žemina asociacijos vardą.
10. Narys pašalinamas iš asociacijos visuotinio narių susirinkimo priimtu nutarimu (sprendimu)
ir (ar) Valdybos sprendimu (įsakymu), ne vėliau kaip prieš mėnesį pranešus apie pašalinimo
galimybę ir motyvus nariui, kurio pašalinimas yra sprendžiamas. Nuo pranešimo išsiuntimo
dienos šalinamam asmeniui sustabdoma narystė (neteikiamos paslaugos, netaikomos lengvatos,
neleidžiama dalyvauti asociacijos valdyme).

