Nacionalinės skaitmeninės koalicijos dalyvių priėmimo tvarka
Ši tvarka apibrėžia Nacionalinės skaitmeninės koalicijos (NSK) dalyvių sąvokas, reglamentuoja NSK
narių priėmimą, jų teises, pareigas ir galimą pasitraukimą (ar šalinimą) iš koalicijos.
Sąvokos:
- Koalicijos dalyvis – juridinis arba fizinis asmuo, dalyvaujantis NSK veikloje.
- Koalicijos narys – koalicijos dalyvis juridinis asmuo.
- Koalicijos steigėjas – koalicijos narys, įsteigęs NSK ir pasirašęs memorandumą (11 steigėjų).
- Koalicijos partneris – koalicijos narys, pagal šią tvarką prisijungęs prie NSK.
- Koalicijos atstovas – koalicijos dalyvis fizinis asmuo, atstovaujantis koaliciją.
- Koordinatorius – koalicijos steigėjas, kuruojantis NSK veiklą ir atsakingas už informacijos
sklaidą.
- Steigėjų ir atstovų susirinkimas – NSK susitikimas, rengiamas 4 kartus per metus.
- Visuotinis susirinkimas – koalicijos dalyvių susitikimas, rengiamas vieną kartą per metus.
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1. NSK dalyviais yra:
a. Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys – koalicijos steigėjai;
b. kiti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, kurie (1) pritaria koalicijos memorandumo
nuostatoms, (2) savo veikla gali prisidėti realizuojant NSK siekius bei sustiprinti NSK
reputaciją, (3) pateikia vadovo arba įgaliotojo asmens pasirašytą laisvos formos prašymą
bei veiklų aprašymą NSK koordinatoriui, žr. I priedą. Koordinatoriui vadovaujant sprendimą
apie kandidato tapimą NSK nariu priima koalicijos steigėjai daugumos balsais.
c. Fiziniai asmenys, koalicijos atstovais išrenkami NSK steigėjų daugumos balsais.
2. Koalicijos dalyviai turi teisę:
a. dalyvauti koalicijos renginiuose ir susirinkimuose;
b. gauti informaciją apie koalicijos veiklą;
c. dalyvauti ruošiant ir vykdant koalicijos programas, projektus ir renginius;
d. siūlyti koalicijai, jos dalyviams aktualių problemų sprendimo projektus;
e. deleguoti įgaliotuosius asmenis į koalicijos susirinkimus ir renginius.

3. Koalicijos dalyvių pareigos:
a. garbingai atstovauti koaliciją, laikytis memorandumo nuostatų ir siekti koalicijos tikslų;
b. savo interneto svetainėje viešinti koaliciją ir jos veiklą;
c. teikti koalicijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną jos tikslams pasiekti.
4. Dalyvio narystė (fiziniams asmenims: atstovavimas) koalicijoje pasibaigia:
a. dalyviui raštu pareiškus norą išstoti iš koalicijos (fiziniams asmenims: nutraukti savo
atstovavimą koalicijai);
b. ilgą laiką nebevykdant su memorandumo tikslais susijusios veiklos, praradus reputaciją ar
įgijus likviduojamo, bankrutuojančio arba išregistruoto juridinio asmens statusą. Šį
sprendimą priima koalicijos steigėjai daugumos balsais.

I priedas. Koalicijos naujų narių veiklų aprašymo forma
(teikiama užpildyta kartu su prašymu priimti į NSK)
A. Projektų / veiklos turinys
B. Vykdymo laikotarpis
C. Tikslinės grupės
D. Rezultatai / Rodikliai
E. Idėjos / pasiūlymai
F. Atsakingas asmuo
(vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr., adresas susirašinėjimui)

