
                                                                                          PATVIRTINTA  

Demokratų sąjungos „Vardan 

Lietuvos“  

Valdybos 2022 m. birželio 6 d.                           

sprendimu Nr. 16 

 

DEMOKTRATŲ SĄJUNGOS „VARDAN LIETUVOS“  

DRAUGŲ REGISTRAVIMO IR DALYVAVIMO PARTIJOS VEIKLOJE TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ draugų registravimo ir dalyvavimo partijos 

veikloje tvarka (toliau – tvarka) nustato Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ draugų (toliau – 

Partijos draugai) prašymo tapti Partijos draugu pateikimo ir svarstymo tvarką, Partijos draugų 

teises ir pareigas bei dalyvavimo partijos veikloje tvarką.  

2. Partijos draugu gali būti asmuo, kuris nėra Partijos narys. Partijos draugais taip pat gali 

būti pripažįstamos nepriklausomos, savanorystės pagrindu veikiančios nevyriausybinės 

organizacijos ir (ar) sąjungos, kurios palaiko ir pritaria Partijos vykdomai politikai, vertybėms. 

3. Partijos draugai, dalyvaudami Partijos veikloje, vadovaujasi Partijos įstatais, Partijos 

programa. 

II SKYRIUS 

PARTIJOS DRAUGŲ PRAŠYMŲ PATEIKIMO IR SVARSTYMO TVARKA 

 

4. Asmuo, norintis tapti Partijos draugu, pateikia nustatytos pavyzdinės formos 

Pretendento tapti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ draugu prašymą (Tvarkos priedas) 

Skyriui (Skyriaus valdybai). Jeigu gyvenamojoje teritorijoje nėra veikiančio Skyriaus, prašymas 

pateikiamas Partijos valdyba (toliau – Valdyba).  

5. Gautas Pretendento tapti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ draugu prašymas 

privalo būti apsvarstytas ir sprendimas dėl jo priimtas artimiausiame Skyriaus (Skyriaus 

valdybos) arba Valdybos posėdyje, išskyrus atvejus, kai motyvuotu sprendimu tokio sprendimo 

priėmimas atidedamas iki kito posėdžio, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų.  

6. Pretendentas tampa Partijos draugu nuo Skyriaus (Skyriaus valdybos) arba Valdybos 

sprendimo tenkinti Pretendento prašymą priėmimo dienos.  

7. Skyrius (Skyriaus valdyba) arba Valdyba ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 

sprendimo priėmimo dienos informuoja Pretendentą apie jo atžvilgiu priimtą sprendimą. 

8. Informaciją apie išnagrinėtus prašymus tapti Partijos draugu ne vėliau kaip per 3 (tris) 
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darbo dienas Skyrius (Skyriaus valdyba) arba Valdyba perduodamas Partijos administracijai. 

Partijos administracija sudaro Partijos draugų sąrašą.  

 

III SKYRIUS 

PARTIJOS DRAUGŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

9. Partijos draugų teisės: 

9.1. dalyvauti partijos veikloje su patariamojo balso teise; 

9.2. teikti siūlymus, reikšti savo nuomonę dėl Skyrių veiklos; 

9.3. teikti savo pasiūlymus Partijos programai, metiniams veiklos planams; 

9.4. teikti siūlymus dėl veiklos grupių sukūrimo; 

9.5. pasirinkti Skyrių, kurio veikloje nori dalyvauti;  

9.6. gali būti registruojami atskiruose rinkimų sąrašuose Partijos valdybos nustatyta 

tvarka. 

10. Partijos draugų pareigos: 

10.1. laikytis Partijos įstatų, programos; 

10.2. būti tolerantiškam kitiems Partijos nariams, gerbti jų nuomonę ir teises; 

10.3. nedaryti žalos Partijos reputacijai, nevykdyti veiklos, kuri galėtų diskredituoti ir 

menkinti Partiją. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Jeigu asmuo apie save nurodė melagingus duomenis, Partijos Valdyba arba Skyrius 

(Skyriaus valdyba) turi teisę pašalinti tokį asmenį iš Partijos draugų. 

12. Visus Partijos draugų veiklos procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti šioje tvarkoje, 

sprendžia Partijos pirmininkas arba jo įgaliotas Partijos pirmininko pavaduotojas. 

________________________ 
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Demokratų sąjungos „Vardan 

Lietuvos“ draugų registravimo ir 

dalyvavimo partijos veikloje tvarkos 

priedas 

 

 

(Prašymo tapti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ draugu pavyzdinė forma) 

 
 

______________________________________________________________________ 
(pretendento pavardė ir vardas arba nevyriausybinės organizacijos ir (ar) sąjungos pavadinimas) 

 

 

______________________________________________________________________ 
(adresas, asmens/juridinio asmens kodas, tel. Nr., el.paštas) 

 

 

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“  

Skyriui (Skyriaus valdybai) arba Valdybai  

 

PRAŠYMAS TAPTI DEMOKRATŲ SĄJUNGOS „VARDAN LIETUVOS“ DRAUGU 

 

____________________ 
(dokumento sudarymo vieta) 

 

_____________ m. ____________________ d. 
(data) 

 

 

 

Aš, _______________________________________________________________________, 

 

 

prašau priimti mane į Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ (toliau – Partija)  draugus.                                                               

Pageidauju dalyvauti __________________________________________________________________ 

skyriaus veikloje.  

Įsipareigoju vadovautis Partijos įstatais ir programa. Patvirtinu, kad nepriklausau kitai politinei partijai ir 

atitinku Partijos Valdybos patvirtintus nepriekaištingos reputacijos kriterijus.  

Sutinku, kad šie mano duomenys būtų tvarkomi remiantis Partijos privatumo ir slapukų politika, kuri yra 

skelbiama  www.demokratai.lt.  

Pasirašydamas (-a) prašymą patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Partijos privatumo ir slapukų politika. 

 

 

______________________          ___________________ 
(Pavardė, vardas)                                                                                               (parašas) 

 

(asmens pavardė ir vardas arba nevyriausybinės organizacijos ir (ar) sąjungos pavadinimas) 

http://www.demokratai.lt/

