LIETUVOS GYNYBOS IR SAUGUMO PRAMONĖS ASOCIACIJOS
ĮSTATAI
/Išrašas/
4. ASOCIACIJOS NARIAI
4.1. Asociacijos nariais gali būti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, kurie verčiasi gynybos ir saugumo priemonių
pramonės produktų gamyba, platinimu ir paslaugų teikimu, įskaitant bet neapsiribojant gamyba, prekyba,
remontu, tyrimų, bandymų, švietimo, mokslo, specialistų rengimo, tarpininko ir kitokia tiesiogiai arba
netiesiogiai su krašto gynyba ir saugumu susijusia veikla. Asociacijos narių skaičius yra neribojamas, jeigu
visuotinis narių susirinkimas nenuspręs kitaip.
4.2. Narystė Asociacijoje nevaržo nario gamybinio, ūkinio savarankiškumo, asmens teisių.
4.3. Asociacijos nariai yra tikrieji ir asocijuotieji.
4.4. Tikrieji Asociacijos nariai yra bet kuris Lietuvos Respublikos juridinis ir (ar) fizinis asmuo, kurio veikla
susijusi su gynybos ir saugumo pramonės sektoriumi bei asmenys, kuriems toks statusas suteikiamas Įstatų
nustatyta tvarka.
4.5. Asocijuotieji Asociacijos nariai yra juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, laisvanoriškai pasirinkę tokį narystės
statusą. Užsienio valstybių juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys gali būti tik asocijuotaisiais nariais.
Asocijuotasis narys į Asociaciją priimamas Įstatų nustatyta tvarka.
4.6. Asocijuotas narys, pretenduojantis tapti tikruoju nariu, turi atitikti visus žemiau nurodytus kriterijus,
atitikti tikrajam nariui keliamus reikalavimus, pateikti prašymą tapti tikruoju nariu Valdybai. Tikrajam
nariui keliami kriterijai:
4.6.1. narys turi būti sumokėjęs stojamąjį tikrojo nario mokestį, kurio dydį nustato visuotinis Asociacijos
narių susirinkimas;
4.6.2. narys turi aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje – Asociacijos organizuojamose priemonėse, remti
Asociacijos veiklą lėšomis, darbais, ar įnešti kitokį svarų indėlį į Asociacijos ar Lietuvos gynybos ir
saugumo pramonės vystymąsi.
4.7. Pretendentas į Asociacijos narius raštu arba elektroniniu paštu pateikia Asociacijos vadovui nustatytos
formos prašymą priimti į Asociacijos narius bei reikalingus lydinčiuosius dokumentus. Asociacijos
vadovas, patikrinęs ir nustatęs, kad pretendentas į Asociacijos narius atitinka Asociacijos įstatų įtvirtintus
reikalavimus, įtraukia naujo nario priėmimo klausimą į artimiausio Valdybos susirinkimo darbotvarkę.
Pretendentas į Asociacijos narius priimamas kvalifikuota dviejų trečdalių (2/3) Valdybos susirinkime
dalyvaujančių balsų dauguma.
4.8. Narystės Asociacijoje pradžia laikoma Valdybos sprendimo apie priėmimą į Asociaciją įsigaliojimo diena.
Valdybos sprendimas dalyje dėl asmens priėmimo į Asociacijos narius įsigalioja asmeniui sumokėjus
stojamąjį mokestį ir nario mokestį, jei pačiame Valdybos sprendime nenustatyta kitaip.
4.9. Asociacijos valdybai priėmus arba atsisakius priimti pretendentą į narius, jam per 7 dienas raštu pranešama
apie Valdybos priimtą sprendimą. Asociacijos narių skaičius neribojamas. Asociacijoje sudaromi atskiri
Tikrųjų narių ir Asocijuotų narių sąrašai. Su šiais sąrašais turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.
4.10. Narystė Asociacijoje pasibaigia:
a) išstojus iš Asociacijos;
b) pašalinus iš Asociacijos;
c) Asociaciją likvidavus;
4.11. Asociacijos narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos. Pareiškimą dėl išstojimo iš Asociacijos narys
pateikia Asociacijos vadovui raštu arba elektroniniu paštu ir jis laikomas išstojusiu iš Asociacijos, nuo
prašymo pateikimo vadovui momento arba nuo prašyme nurodytos išstojimo datos. Iki prašymo dėl
išstojimo pateikimo Asociacijos vadovui išstojantis Asociacijos narys privalo įvykdyti savo finansinius
įsipareigojimus Asociacijai, grąžinti Asociacijai jos turtą ir simboliką.
4.12. Tikrieji ir asocijuotieji nariai, išstoję iš Asociacijos, vėliau dar kartą į ją įstoti gali bendrais priėmimo į
Asociaciją pagrindais.

4.13. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos už šių įstatų pažeidimus bei Asociacijos verslo etikos
principų nesilaikymą. Asociacijos narys taip pat gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu vykdo priešingą
Asociacijos tikslams veiklą, kenkia Asociacijos ar jos narių interesams arba jeigu laiku nemoka nustatytų
nario mokesčių ir po raštiško elektroniniu paštu atsiųsto Asociacijos vadovo priminimo nesumoka per
dešimt (10) kalendorinių dienų. Asociacijos narys pašalinamas kvalifikuota dviejų trečdalių (2/3) Valdybos
susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.
4.14. Asociacijos nario narystė gali būti suspenduota/laikinai sustabdyta atskiru Valdybos sprendimu.
Pagrindas tokiai procedūrai gali būti: narys nesilaiko nario etikos principų, užsiima veikla, dėl kurių
įtakojami kitų narių veiklos interesai, prieš tokį narį pradedamas ikiteisminis tyrimas, inicijuotas teisminis
procesas, valstybinės valdžios institucijų sprendimais atimamos verslo licencijos ar kitaip apribojama jo
veikla, nemoka valstybei nustatytų mokesčių. Asociacijos nario narystė gali būti suspenduota/laikinai
sustabdyta ne ilgiau nei vieneriems metams arba ne ilgiau kai išnyks aplinkybė sąlygojusi suspendavimo
procedūrą. Jiems praėjus turi būti svarstomas klausimas dėl narystės nutraukimo Asociacijoje arba
narystės tęstinumo.
4.15. Asociacijos tikrajam nariui draudžiama dviguba narystė, jei jis lygiagrečiai priklauso ir dalyvauja
analogiškose, pagal veiklos pobūdį, tikslus bei funkcijas, nacionalinėse asocijuotose organizacijose ir (arba)
dalyvauja jų valdymo organuose. Tokį pasirinkimą priėmusio Asociacijos nario tolimesnė narystė turi būti
svarstoma Asociacijos valdyboje, kur gali būti sprendžiamas klausimas dėl tokio nario šalinamo iš
Asociacijos. Sprendimą dėl pašalinimo pagrindo aplinkybių ir narystės nutraukimo priima Asociacijos
valdyba savo sprendimu.
4.16. Asociacijos nariai (tikrieji ir asocijuotieji) turi tokias teises:
a) dalyvauti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose;
b) naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
c) Įstatų nustatyta tvarka susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti informaciją apie
Asociacijos veiklą;
d) išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip
Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
e) prašyti Asociacijos suteikti konsultaciją dėl teisių įgyvendinimo, o prireikus, ir pagalbą;
f) teikti pasiūlymus ir paklausimus dėl Asociacijos veiklos;
g) kitas teisės aktuose nustatytas teises.
4.17. Tikrieji Asociacijos nariai taip pat turi teisę balsuoti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose,
dalyvauti Asociacijos valdymo organų rinkimuose bei būti į juos išrinkti.
4.18. Asocijuotieji Asociacijos nariai visuotiniuose narių susirinkimuose turi teisę dalyvauti patariamojo balso
teise.
4.19. Visi Asociacijos nariai privalo :
a) laikytis Asociacijos įstatų, vykdyti visuotinių narių susirinkimų ir valdymo organų
sprendimus;
b) aktyviai dalyvauti Asociacijos vykdomoje veikloje;
c) ne vėliau, kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pradžios, o jei nario
mokesčio dydis yra keičiamas – nuo Susirinkimo, priėmusio sprendimą, pakeisti nario
mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką, dienos, sumokėti nario ir kitus nustatytus mokesčius;
d) pasikeitus kontaktiniams duomenims (elektroninio pašto adresui, buveinės ar
korespondencijos teikimo adresui ir pan.) nedelsiant informuoti Asociacijos vadovą;
e) laikytis Asociacijos verslo etikos principų;
f) saugoti Asociacijos nario garbę, nežeminti Asociacijos autoriteto;
g) teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną Asociacijos tikslams ir uždaviniams
įgyvendinti.
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