
Narystės Lietuvos epilepsija sergančiųjų sąjungos EPILĖ įsipareigojimai
 

1. Mokėti  15 eurų metinį  nario mokestį  už  einamuosius  metus 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 31 d.
(nesumokėjus nario mokesčio iki nurodyto termino narystė stabdoma). 

3. Bendradarbiauti  su  LESS  „Epilė“  nariais,  dalyvauti  rengiamuose  susirinkimuose  ir  teikti
pasiūlymus, aktualią informaciją bendriems Sąjungos tikslams. 

 Narystės Lietuvos epilepsija sergančiųjų sąjungos EPILĖ tvarka ir privatumo politika

1. Stojimas į Sąjungą
1.1. Sąjungos nariais gali būti 18 metų sulaukę ir jaunesni veiksnūs fiziniai bei juridiniai asmenys, pateikę
vadovui  prašymą  įstoti  į  Sąjungą,  įsipareigoję  laikytis  įstatų  reikalavimų  ir  visuotinio  susirinkimo
nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
1.2. Asmuo, norintis tapti Sąjungos nariu, užpildo nustatytos formos anketą, esančią www.epile.lt  arba
organizuojamų susitikimų metu užpildo rašytinį prašymą priimti į Sąjungą.
1.3. Sąjungos atstovas per  15 (penkiolika) kalendorinių dienų  nuo nario mokesčio sumokėjimo priima
sprendimą dėl nario priėmimo arba nepriėmimo į Sąjungą.
1.4. Sąjungos atstovas elektroniniu paštu informuoja prašymą pateikusį asmenį apie sprendimą patvirtinti
arba atmesti jo prašymą dėl stojimo į Sąjungą.
1.5. Asmens  narystė  Sąjungoje  prasideda  nuo  pranešimo,  t.y.  elektroninio  laiško  išsiuntimo,  apie
sprendimą priimti  asmenį  į  Sąjungą  išsiuntimo momento  ir  sumokėjus  nario  mokestį  už  einamuosius
metus.

2. Duomenys apie narius
2.1. Duomenys renkami savanoriškai, siekiant turėti statistinę informaciją apie Sąjungos narius.
2.2. Sąjungos atstovai neteikia asmeninės informacijos apie narius trečiosioms šalims.
2.3.  Gali  būti  pateikiami  tik  apibendrinti  duomenys  (narių  skaičius,  amžius,  pasiskirstymas  pagal
gyvenamąją vietovę ir pan).
2.4.  Išimtys taikomos, kai Sąjungos nariai yra valstybės ir savivaldybių biudžetų ar Europos Sąjungos
fondų  finansuojamų  projektų  dalyviai  ir  šiuos  projektus  administruojančioms  ar  kontroliuojančioms
institucijoms reikia įsitikinti, kad asmuo, gavęs naudą projekte, atitinka tikslinę projekte numatytą grupę.
Tokiu atveju gali būti pateikiami patikrai šie asmens duomenys: vardas, pavardė, neįgalumo/darbingumo
pažymėjimo  kopija,  asmens  kontaktiniai  duomenys:  telefono  numeris,  adresas  (miesto  tikslumu)  ir
elektroninis paštas.

2. Išstojimas iš Sąjungos
2.1. Išstoti iš Sąjungos norintis sąjungos narys pateikia laisvos formos raštišką prašymą arba elektroninį
prašymą adresu info.  epile@gmail.com  . Sprendimą dėl nario išstojimo patvirtinimo priima vadovas per 30
(trisdešimt)  kalendorinių  dienų  po  prašymo  gavimo.  Sąjungos  atstovas  apie  sprendimą  informuoja
prašymą pateikusį asmenį elektroniniu paštu.
2.2. Išstoti iš Sąjungos norintis Sąjungos valdybos narys pateikia laisvos formos raštišką prašymą vadovui
arba elektroninį prašymą adresu info.  epile@gmail.com  . Išstojimo patvirtinimą priima atsakingas valdybos
narys per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
2.3.  Narystė  Sąjungoje  nutraukiama  nuo  pranešimo,  t.y.  elektroninio  laiško,  apie  priimtą  sprendimą
išsiuntimo momento.

3. Pašalinimas iš Sąjungos
3.1. Sąjungos narys ar valdybos narys 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. Asmuo laikomas pašalintu iš Sąjungos nuo pranešimo, t.y. elektroninio laiško, apie valdymo organo
priimtą sprendimą išsiuntimo momento.
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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 arba vadovas.
4.3. Etikos normų pažeidimus svarsto ir sprendimus dėl jų priima Sąjungos valdyba arba vadovas.
4.4.  Narystė Sąjungoje fiksuojama narių registracijos sąrašuose.  Už narių registracijos sąrašus ir  kitus
dokumentus atsako Sąjungos įgaliotas asmuo.
4.5. Sąjungos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme.
4.6. Narių pareigos:
4.6.1. laikytis Sąjungos įstatų;
4.6.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo arba vadovo nutarimus;
4.6.3. dalyvauti Sąjungos veikloje;
4.6.4 už einamuosius metus nario mokestį sumokėti iki kovo 31 d.
4.6.5 Sajungos vadovas ir valdybos nariai atleidžiami nuo metinio nario mokesčio. 


