PATVIRTINTA
2020 m. gegužės 29 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimu Nr. VNS-1/2020
STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO
TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Teisėjų padėjėjų asociacijos (toliau – TPA) Stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžio
nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato TPA naujų narių
stojamojo įnašo ir kasmetinio nario mokesčio dydžius, mokėjimo tvarką ir terminus.

2.

Sąvoka „TPA narys“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Teisėjų padėjėjų asociacijos įstatų
10 ir 11 punktuose.
II.

STOJAMOJO ĮNAŠO DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA

3.

TPA nario stojamojo įnašo dydis yra 15 (penkiolika) eurų.

4.

TPA nario stojamasis įnašas sumokamas į TPA atsiskaitomąją banko sąskaitą.
III.

NARIO MOKESČIO DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA

5.

TPA nario mokesčio dydis yra 15 (penkiolika) eurų.

6.

TPA nario mokestis mokamas kasmet iki kovo 1 dienos į TPA atsiskaitomąją banko
sąskaitą.

7.

TPA narys, einamaisiais kalendoriniais metais sumokėjęs TPA nario stojamąjį įnašą, nuo
nario mokesčio mokėjimo tais metais yra atleidžiamas.

8.

Laiku nesumokėjusius kasmetinio nario mokesčio narius įgaliotas Valdybos narys per 14
kalendorinių dienų informuoja pasirinktomis ryšio priemonėmis (telefonu, elektroniniu
paštu, interneto svetainėje www.teisejupadejejai.lt) ir primena apie pareigą šį mokestį
sumokėti bei nurodo terminą.

9.

Suėjus Aprašo 6 ir 8 punktuose nurodytiems terminams, įgaliotas Valdybos narys atnaujina
narių ir nesumokėjusių nario mokesčio narių sąrašą ir pateikia Valdybai.
IV.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.

TPA narys, nemokantis nustatyto dydžio mokesčio ar kitaip pažeidžiantis šį Aprašą,
Valdybos sprendimu gali būti išbrauktas iš narių sąrašo ir pašalintas iš TPA.

11.

Išstojusiam, pašalintam iš TPA arba atleistam iš pareigų Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka TPA nariui jo sumokėti stojamasis įnašas ir nario mokesčiai negrąžinami.

12.

TPA narys, atleistas iš teisėjo padėjėjo pareigų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka, apie tai nedelsiant informuoja iždininką.

Stojamojo įnašo ir nario
mokesčio dydžio nustatymo ir
mokėjimo tvarkos aprašo
1 Priedas
________________________________________________________________________
(vardas, pavardė)
________________________________________________________________________
(pareigos ir teismas, kuriame dirba)
________________________________________________________________________
(telefono numeris)
________________________________________________________________________
(elektroninio pašto adresas)

Teisėjų padėjėjų asociacijos pirmininkui
P R A Š Y M A S
DĖL ĮSTOJIMO Į TEISĖJŲ PADĖJĖJŲ ASOCIACIJĄ
____-____-____
(data)
________________
(vieta)
Prašau leisti įstoti į Teisėjų padėjėjų asociaciją ir tapti jos nariu.

Pridedama: Stojamojo įnašo sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

TPA pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo
_____________________________
(vardas, pavardė)
___________________________________
(parašas)
___________________________________
(data)

