Lietuvos politinės partijos –
SANTALKOS „LIETUVA YRA ČIA“
Iniciatyvinei grupei
PRAŠYMAS PRIIMTI Į
SANTALKĄ „LIETUVA YRA ČIA“

vieta fotonuotraukai

ANKETA
................................... .....................................
užpildymo data
vieta
Prašau priimti mane į SANTALKOS „LIETUVA YRA ČIA“ steigėjus-narius.
Su Lietuvos politinės partijos - SANTALKOS „LIETUVA YRA ČIA“ (toliau – Santalka LYČ)
programinėmis tezėmis esu susipažinęs, įsipareigoju jų laikytis ir vykdyti.
Apie save pateikiu šiuo duomenis, kurie gali būti naudojami išskirtinai asociacijos narių apskaitai ir vidinei
komunikacijai užtikrinti, prisilaikant duomenų apsaugos įstatymo nuostatų:
VARDAS (pildoma spausdintomis raidėmis)
PAVARDĖ (pildoma spausdintomis raidėmis)
Asmens kodas
Deklaruota gyvenamoji vieta
E-pašto adresas
Telefono Nr.
Išsilavinimas / specialybė / profesija
Ar turėjote/turite teistumą?

Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos
užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su
kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis?
Kokios (-ių) politinės(-ių) partijos (-jų) nariu
esate ir/ar esate buvęs?

Kokioms kitoms asociacijoms
priklausote šiuo metu?

ar

NVO

Kokiai teritorinei (vietos) Iniciatyvinei grupei
pageidaujate būti priskirtas

Kokioje konkrečios veiklos srityje manote - Politinių akcijų ir renginių organizavime ir dalyvavime
galintis tinkamai panaudoti savo gebėjimus ir - Santalkos LYČ dalykinio komiteto (pagal LR ministerijų kuruojamas
patirtį:
veiklos sritis) veikloje, analizuojant problemas ir rengiant pasiūlymus
Santalkos LYČ programinių nuostatų įgyvendinimui
(priimtiną veiklos srities aprašymą prašome - Santalkos LYČ jaunimo organizacijos kūrime ir šios organizacijos
pabraukti)
veikloje;
- Santalkos LYČ Viešųjų ryšių srityje ir komunikacijos su visuomene
ir žiniasklaida palaikyme;
- Analitinių ir propogandinių straipsnių rengime;
- Vizualinių projektų plakatams, transparantams, skelbimams ir
lankstinukams rengimas;
- Santalkos LYČ naujienlaiškio maketavimas;
- Santalkos LYČ e-portalo www.lyc.lt administravime;
- Analitinės informacijos rengime ir sisteminime;
- Galiu suteikti transportą;
- Galiu rinkti parašus peticijoms ir rinkiminių kampanijų metu;
- Galiu atlikti Santalkos LYČ rengiamas apklausas, pagal pateiktus
klausimus anketoje;
- Vykdyti kitas Santalkos LYČ teritorinei iniciatyvinei grupei (skyriui)
pavestas užduotis.
- kitose srityse:..........................................................................
Mane rekomenduoja šie Santalkos LYČ ____________________ teritorinės (vietos) iniciatyvinės grupės nariai:
rajono ar miesto pavadinimas

Rekomendaciją suteikiančio asmens vardas ir pavardė:

data:

parašas:

1.
2.
Įsipareigoju sumokėti stojamąjį 10 eurų nario mokestį per 5 d., į Asociacijos judėjimo LYČ
sąskaitą LT337300010159630616, jei nebūsiu jau sumokėjęs tokio paties dydžio metinį nario mokestį, tapdamas
Asociacijos judėjimo LYČ nariu.
Metinį telkiamos politinės partijos nario mokestį mokėsiu po to, kai bus įregistruoti partijos įstatai
ir valdymo organai (Taryba arba Valdyba) patvirtins mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką
Prašymą pateikusio ir anketos duomenis užpildžiusio asmens
____________________________________
(parašas)
(data)
Santalkos LYČ _______________________________teritorinės (vietos) Iniciatyvinės grupės nutarimas:
Apsvarstyta Santalkos
LYČ Iniciatyvinės
grupės posėdyje
data ir protokolo Nr.

Priimtas nutarimas:
dėl priėmimo į Santalkos LYČ
steigėjus- narius

PRIIMTI /

NEPRIIMTI

(netinkamą formuluotę užbraukti)

Santalkos LYČ Iniciatyvinės grupės pirmininko
vardas, pavardė ir parašas

