LIETUVOS EPILEPSIJA SERGANČIŲJŲ SĄJUNGA „EPILĖ“
PRAŠYMAS
TAPTI SĄJUNGOS NARIU
(PRAŠOME UŽPILDYTI DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS)
VARDAS
PAVARDĖ
ASMENS KODAS
GYVENAMOJI VIETA
(Mietas, kaimas, raj. gatvė, namo nr., buto nr.)

TELEFONAS
ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS
EUROVAISTINĖS TINKLO LOJALUMO KORTELĖS Nr.
(pildyti turintiems kortelę ir norintiems pasinaudoti teikiamomis nuolaidomis)

ATSTOVAUJAMAS ASMUO
(pildyti jei esate sergančiojo atstovas)

(Vardas, Pavardė, gimimo data)

Prašau priimti

į
(Vardas. Pavardė )

Lietuvos epilepsija sergančiųjų sąjungą „Epilė“ (toliau LESS „Epilė“). Su LESS „Epilė“ įstatais
susipažinau.
Įsipareigoju:
1. Mokėti 5 eur vienkartinį stojamąjį mokestį ir 5 EUR metinį nario mokestį už einamuosius metu į
atsiskaitomąją AB „Swedbank“ sąskaitą Nr. LT747300010142221870, nurodant stojančiojo nario
Vardą/Pavardę (pvz. Vardenis Pavardenis nario mokestis).
2. Patvirtinant savo narytę kiekvienais metais mokėti nario mokestį iki einamųjų metų kovo 31d
(nesumokėjus nario mokesčio iki nurodyto termino narystė stabdoma).
3. Bendradarbiauti su LESS „Epilė“ nariais, dalyvauti rengiamuose susirinkimuose ir teikti aktualią
informaciją bendriems Sąjungos tikslams.
Anketą užpildęs asmuo patvirtina, kad pateikta informacija yra teisinga.
Užpildymo data ________ m. _______________ mėn. ____ d.
Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi.
Vardas, Pavardė

Parašas ______________

Pildo LESS „Epilė“ administracija
Prašymą priėmė ____________________________________________________
(Vardas, Pavardė, pareigos, parašas)

Priimtas į Lietuvos epilepsija sergančiųjų sąjungą „Epilė“
Narystės įteisinimo data _______________________
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės
aktų, nustatančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis, LESS „Epilė“ įsipareigoja užtikrinti asmens
duomenų apsaugą.

Lietuvos epilepsija sergančiųjų sąjunga „Epilė“, Įm.k. 303566572, M. Mažvydo g. 12-40, LT-06269 Vilnius,
Tel.Nr. +370 602 79657, el.p. epilevilnius@gmail.com ; AB „Swedbank LT747300010142221870

NARYSTĖS LESS „EPILĖ“ TVARKA
1. Stojimas į Sąjungą
1.1. Sąjungos nariais gali būti 18 metų sulaukę ir jaunesni veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę
vadovui prašymą įstoti į Sąjungą, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta
tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti Sąjungos nariais vadovui pateikia jų tėvai arba globėjai.
Jaunesni kaip 18 metų asmenys Sąjungoje gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
1.2. Asmuo, norintis tapti Sąjungos nariu, užpildo nustatytos formos anketą, esančią www.epile.lt arba
Sąjungos pirmininkui pateikia rašytinį prašymą priimti į Sąjungą.
1.3. Sąjungos valdyba per 5 (penkias) darbo dienas priima sprendimą dėl nario priėmimo arba nepriėmimo į
Sąjungą. Asmuo, turintis priešiškų Sąjungos tikslams interesų, gali būti nepriimtas į Sąjungos narius.
1.4. Per 2 (dvi) darbo dienas po valdybos sprendimo priėmimo, Sąjungos pirmininkas elektroniniu paštu
informuoja prašymą pateikusį asmenį apie sprendimą patvirtinti arba atmesti jo prašymą dėl stojimo į
Sąjungą.
1.5. Asmens narystė Sąjungoje prasideda pranešimo, t.y. elektroninio laiško, apie valdybos sprendimą priimti
jį į Sąjungą išsiuntimo momento ir sumokėjus 5 EUR stojimo mokestį bei 5 EUR nario mokestį už
einamuosius metus.
2. Išstojimas iš Sąjungos
2.1. Išstoti iš Sąjungos norintis narys pateikia laisvos formos raštišką prašymą Sąjungos pirmininkui arba
elektroninį prašymą adresu epilevilnius@gmail.com. Sprendimą dėl nario išstojimo patvirtinimo priima
Sąjungos pirmininkas per 5 (penkias) darbo dienas po prašymo gavimo ir apie tai informuoja prašymą
pateikusį asmenį elektroniniu paštu.
2.2. Išstoti iš Sąjungos norintis sąjungos narys, pateikia laisvos formos raštišką prašymą Sąjungos
pirmininkui arba elektroninį prašymą adresu epilevilnius@gmail.com. Sprendimą dėl nario išstojimo
patvirtinimo priima valdyba per 5 (penkias) darbo dienas po prašymo gavimo. Sąjungos pirmininkas apie
sprendimą informuoja prašymą pateikusį asmenį elektroniniu paštu.
2.3. Išstoti iš sąjungos norintis valdybos narys pateikia laisvos formos raštišką prašymą pirmininkui arba
elektroninį prašymą adresu epilevilnius@gmail.com. Išstojimo patvirtinimą priima visuotinis susirinkimas, kurį
sušaukia Sąjungos pirmininkas per 30 (trisdešimt) darbo dienų.
2.4. Narystė Sąjungoje nutraukiama nuo pranešimo, t.y. elektroninio laiško, apie priimtą sprendimą išsiuntimo
momento arba visuotinio susirinkimo sprendimo priėmimo momento.
3. Pašalinimas iš Sąjungos
3.1. Sąjungos narys ir valdybos narys valdybos sprendimu gali būti pašalintas iš Sąjungos, kai jis nevykdo
Sąjungos įstatuose nustatytų pareigų, nesilaiko bendrų etikos ir moralės normų, kitaip kenkia Sąjungos vardui
ir veiklai.
3.2. Sąjungos pirmininko, pirmininko pavaduotojo, prezidento pašalinimo klausimus sprendžia visuotinis
susirinkimas, kurį sušaukia Sąjungos pirmininkas arba ne mažiau kaip 5 Sąjungos nariai.
3.3. Asmuo laikomas pašalintu iš Sąjungos nuo pranešimo, t.y. elektroninio laiško, apie kompetentingo
valdymo organo priimtą sprendimą išsiuntimo momento.
4. Kitos narystės nuostatos
4.1. Išstojusiems bei pašalintiems iš Sąjungos nariams jokios organizacijai perduotos lėšos ir turtas
negrąžinami.
4.2. Sąjungos valdybos sprendimus narystės Sąjungos klausimais suinteresuoto asmens prašymu sprendžia
visuotinis Sąjungos narių susirinkimas.
4.3. Etikos normų pažeidimus svarsto ir sprendimus dėl jų priima Sąjungos valdyba.
4.4. Narystė Sąjungoje fiksuojama narių registracijos sąrašuose. Už narių registracijos sąrašus ir kitus
dokumentus atsako Sąjungos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.
4.5. Sąjunga gali turėti Sąjungos garbės narius. Sąjungos garbės nariai renkami visuotinio Sąjungos narių
susirinkimo metu. Sąjungos garbės nariai neturi Sąjungos įstatuose nustatytų Sąjungos narių teisių bei
pareigų.
4.6. Sąjungos narys neprieštarauja, kad prašyme nurodytas vardas ir pavardė, Eurovaistinės tinklo lojalumo
kortelės numeris bei elektroninio pašto adresas būtų perduoti UAB „Eurovaistinė“ atsakingiems
darbuotojams, sudarant galimybę nariams įvairias prekes vaistinėje įsigyti pigiau.
4.6. Sąjungos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme.
4.7. Narių pareigos:
4.7.1. laikytis Sąjungos įstatų;
4.7.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, Sąjungos pirmininko nutarimus;
4.7.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.
Susipažinau
(Vardas, Pavardė, parašas)
Lietuvos epilepsija sergančiųjų sąjunga „Epilė“, Įm.k. 303566572, M. Mažvydo g. 12-40, LT-06269 Vilnius,
Tel.Nr. +370 602 79657, el.p. epilevilnius@gmail.com ; AB „Swedbank LT747300010142221870

