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Tel5iq rajono vietos veiklos grupes
ISTATAI
I. BENDROJI DALIS
Tel5iq rajono vietos veiklos grupe (toliau vietos veiklos grup6 arba wG) yra
^ savaloriSka orgaruzacija, sudaryta bendriems nariq poreikiams ii tikslams fgr/endinti.
1.

2.

Vietos. veiklos grupd veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos KonstituciJos, Lietuvos

Respublikos civilinio-kodekso, Lietuvos Respublikoi asociaciiq bei kitq-istatymq,
Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimq, kitq teises aktq ir savo veikl4 grindziu siui,
istatais.

3. vietos veiklos grupe yra ribotos civilines

atsakomybes juridinis asmuo. vvG turi
antspaud4, s4skaitas LR iregistruotose kredito istaigose irlar bankuose. Teisds aktq
nustatlta tvarkaji gali tureti s4skaitq uZsienio bankuose irlar kedito istaigose.
4. Vietos veiklos grupes teisind forma - asociacija.
5. Vietos veiklos grupes teritorija TelSiq raj ono savivaldybes ir Rietavo savivaldybes
teritorij a.
6. vietos veiklos grupe uZ savo prievoles atsako visu savo turtu. vietos veiklos grupd
neatsako uZ savo nariq prievoles, o nariai neatsako uZ vietos veiklos grupes prievoles.
7. vietos veiklos grupe turi teisg sudaryti ivairias sutartis, isigyti ar nuomoti turt4, steigti
imones, uZmegzti tiesioginius rySius su tarptautinemis organizacijomis, dalyvauti kitoje
veikloje, kuri atitinka vietos veikos grupds tikslus ir neprieitarauja Lietuvos Respublikos
istatymams.
8. Vietos veiklos grupes buveine keidiama WG valdybos sprendimu.
9. Vietos veikos grupe isteigta neribotam laikui.
10. Vietos veiklos grupes finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
11. Vietos veiklos grupe
_gali buti paxamos teikeja bei gaveja LR labdaros ir paramos
lstat)ryno nustatyta tvarka.

-

II,VIETOS VEIKLOS GRUPES TIKSLAI, SRITYS IR RUSYS
12. Pagrindiniai vietos veiklos grupes tikslai:

12.1. pagal savo veiklos kompetencij4 ir galimybes skatinti vietos iniciatyvas ir permainas
kaimo vietovese, stiprinti vietos partnerystg, itraukti ! si proces4 bendruomeniq, kitq socialiniq,
ekonominiq partneriq bei asociacijq, vietos valdZios ir verslo atstovus savo veiklos teritorijoje;
12.2.akty'vlai dalyvauti rengiant ir igyvendinaat kaimo pletros planus bei programas savo
veiklos teritorijoj e;
12.3. telkti suinteresuotq vietos valdZios, verslo, neryiausybiniq ir kitq istaigq bei

organizacijq pastangas ieSkaat tinkamiausiq sprendimq kaimo vietoviq ekonominei ir
socialinei gerovei kelti;
12.4. skatinti ir palaikyti vietines kaimo Zmoniq iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos,
Svietimo, kultlros, socialines paramos ir kitose sritvsel

12.5. teikti pasillymus vietos ir nacionalinems institucijoms bei organizacijoms del kaimo
pletros planq ir priemoniq k[rimo bei igyvendinimo;
12.6. rengti kaimo pletros strategijas savo veiklos teritorijoje;

12.7. orgarizuoti kaimo pletros dallviq Svietim4 bei mokym4;
12.8 organizuoti
teikti param4 kaimo bendruomeniq projektams

ir

ir

iniciat).voms

igt'vendinti;

12.9 skatinti bendradarbiavim4 su kitomis visuomeninemis, nacionalinemis ir

ta:ptautinemis organizacijomis bei kitomis istaigomis Lietuvoje ir uZsienyje.
12.10. lgyvendindama savo tikslus Tel5iq raj ono VVG gali veikti Siose srityse:
58.00 leidybine veikla;
62.00 kompiuteriq programavimo, konsultacine ir susijusi veikla;
63.00 informaciniq paslaugq veikla;
64.00 finansiniq paslaugq veikla; iSskyrus draudim4 ir pensijq IeSq kaupimq;
66.10 pagalbine finansiniq paslaugq, iSskyrus draudimE ir pensijq le5q kaupim4,
veikla;
f
I

69.20 apskaitos, buhalterijos

ir

audito veikla; konsultacijos

mokesdiq

klausimais;
70.22 konsultacine verslo ir kito valdymo veikla;
73. 10 reklama;
73.20 rinkos tyrimas ir vie5osios nuomones apklausa;

79.00 kelioniq agenttuq, ekskursijq organizatoriq, i5ankstinio

uZsakymo

ir susijusi veikla;

paslaugq

kitas mokymas;
85.60 Svietimui bndingq paslaugll veikla;
88.00 nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;
93.00 sportine veikla, pramogq ir poilsio organizavimo veikla;
94.00 narystes organizacijq veikla.
85.5 0

III. VIETOS VEIKLOS GRUPES
13. Savo tikslams

TEISES IR PAREIGOS

ir uZdaviniams igyvendinti vietos veiklos grupe istatymq nustatlta tvarka

turi teisg:
13.i. nekliudomai ra5tu, ZodZiu ar kitais bfidais skleisti informacij4 apie savo veikl4,
propaguoti savo tikslus ir uZdavinius;
13.2. pirkti ar kitaip isigyti savo veiklai reikaling4 turtq, ji naudoti, valdyti, naudotis ir

juo disponuoti;

i3.3. samdyti asmenis istatuose numatytai veiklai vykdyti;
13.4.

gauti le5q ar kito turto i5 tarptautiniq visuomeniniq organizacijq, programq,
teikiandiq techning, materialing ir linansing pagalb4, taip pat i5 nevalstybiniq
organizacijq, fondq, fiziniq ir juridiniq asmenq bei kitq organizacijq kaimo

bendruomeniq pletros ir kitiems socialiniams tikslams ig)'vendinti;
13.5. tureti atsiskaitom4sias
uZsienio valiutos s4skaitas kedito istaigose irlar
bankuose;
13.6. naudoti gautas leSas istatuose numatytiems tikslams igyvendinti;
13.7. jungtis i asociacijas. sqjungas;
13.8. reorganizuotis, steigti istatymq nustatyta tvarka padalinius;
13.9. nutraukti savo veikl4;
13.10.prisiimti isipareigojimus ir sudary'ti sutartis su pa:lneriais;
13.1 l.igyvendinti kitas istatymq nustatltas ir jq nepaZeidZiandias teises.
14. Vietos veiklos grupe privalo:
turt4, skirlus istatuose numatltiems tikslams
14.1. efektyviai naudoti leSas

ir

ir

igyvendinti;
14.2. vesti finansines veiklos apskait4, kuri atitiktq Lietuvos Respublikos istatymq bei

t,'

kitq teises aktq reikalavimus, taip pat.paramos teikeiq
nustat).tas sqrygas, nepriestaraujandias
Lietuvos Respublikos istatymams ir kiiiems teises
aktams:
I4'3' teikri rrnansing ir statistinE informacii4 visuomenines
organizacijos nariams,
jeigu jie to reikalauja;

l4.4 naudodama Lietuvos,_ uZsienio saliq irl ar tarptautiniu organizaciiq
bei paramos
tiekeiq turt4 ir lesas bei atsiskaitydama uZ
iq panaudojim4, vadovautis- Li"tuui,

noiutr*o,

istatymais, kitais teises aktais bei tq organizaciiq ar puru-o, teikeiq nustatltais
reikalavimais;
14.5. moketi mokesiius isratymq nustarfa tvarka.
15. Vieros veiklos sruoe oali rureti.kitr1, siuose
lstaruose nenumatytq Leisiq ir pareigq, jeigu
jos neprieSrarauj a Lietuvoi Respubli kos'!srarymams.

rv. VIETOS VEIKLOS GRUPES NARIU pRrDMrMo, ISSTOIMO IR
PASALINIMO IS VIETOS VEIKLOS GRUPES iVANTA.
NARIU TEISES IR
PAREIGOS

16. Vietos veiklos grupes nariais gali buti

fiziniai irjuridiniai asmenys:
16'1' Juridinis asmuo, norintis t,pti vvG nariu, priima protoiorini
sprendim4, pateikia
pfsrma vietos veiklos grupes valdybai ir nurodo asmenii
.
igaliot4 vvG
atstovauti jos interesus ir sutikim4
".g"irii".,:":"
ineSti nustatyto dydZio stojamfj mokesti.
16,2 Fiziniais vietos veiklos_ grupes nariais gali b[ti piinamediai veiksnus
asmenys
Lieluvos Respublikos piliediai, deklaruojantys gy,r.i*4 viet4 arba
vykdantys
vvc
veiklos teritorij oj e, pdpazistantys vietos veiklos grup.. jrtut
r, netur.intys jai irlar Lietuvos
.
Respublikos teises akrams priesraraujaniiq tiksrq ir surikq
inesti
sroramati

*itrf

";;;;,;;yiil

mokesti.

16.3. Fizinis asmuo, norintis tapti wG nariu, pateikia prasym4 vietos
veiklos grupes
valdybai.
17. Sprendimas del nauj o nario priimamas artimiausiame,
po prasymo pateikimo, vardybos
kai uz batsuoja ne maZiau kaip 2t3 visq valdybos ,i*i,+ i"iyr;j;oi['uurrq
ry::9l?
dausuma.
18..iietos veiklos grupes nariai
.moka nustatyto dydZio nario mokesti. Stojamqiq Inasq ir
mokeiimo tvarka
nustatoma atsliru visuotinio .u.i.ior.i.o "p'ut'urrtrnt
:l;i:,.-lok.rdio
nularrmu.
19. Vietos veiklos grupes narys turi Sias neturtines teises:
19.1. teikti pasirllymus vietos veiklos grupes veiklai gerinti;

ji

19.,2. daiyvauti

vietos veikros grupes visiotiniuose nariq

susprendZiamojo balso teise;
19.3. rinkti ir buti i5rinktam i vietos veiklos grupes renkamus organus;
19.4. gauti inlbrmacij4 apie vietos veiklos grup3s veikl4;

susirinkimuose

19.5. bet kada i5stoti is vietos veiklos grupes apie tai rastu pranesgs vietos
veiklos
grupes valdybai. Tokio nario isstojim4 is vietos veiklos grupes
tvirtina vietos veiklos grupes
valdyba;
19.6. igyvendinti kitas istatymuose nustatytas netufiines teises.
20. Vietos veiklos grupes narys privalo laikytis jos
istatr4.
2l..vietos veiklos grupes nariui isstojus arii pasalinus is ui.to, veiklos grupes, jo
sumokdtas
stojamasis nario mokestis ir kitos vietos veikios grupei perduotos lesos
bei^kita; nuosavybes
tejse vietos veiklos grupei perduotas turtas yra negr4iinami.
22.vietos veiklos grupes narys gari buti is jos pasalintas, jeigu jo veikla priestarauja
vietos
veiklos grupes tikslams ir Lietuvos Respublikos teisos aktams, trukdo jgyvendinti
ui"to,
veiklos grupes uZdavinius ir vykdyti jos funkcijas. Vietos veiklos grupei-nariai
salinami
Vietos veiklos grupes valdybos sprendimu.
23. Vietos.veiklos grupe gali tureti garbes narius. Garbes nario vard4 tr nuopernus,
siekrant
vietos veiklos grupes numatytq tikslq, suteikia visuotinis nariq susirinkimai. Garbes
nario
vardo suteikimo tvarka nustatoma atskiru vvG valdybos patviftintu
nutarimu.
24. Garbes narys turi teisg dalyvauti visuotiniame nariq susirinkime su patariamojo
balso

teise.

V. VIETOS VEIKLOS GRUPES VALDYMAS
I

25. Vietos veiklos

grupes organai yra:

- visuotinis
susirinkimas (toliau tekste - visuotinis nariq susirinkimas),
25.1. auk3diausiasis valdymo organas
25.2. kolegialus valdymo organas

:

vietos veiklos grupes valdyba (toliau tekste

-

valdyba);
25.3. vienasmenis valdymo organas - vietos veiklos grupes pirmininkas (toliau tekste pirmininkas).
Organas, turintis visas ar dali visuotinio nariq susirinkimo teisiq, nesudaromas.
VISU OTINIS

I

-

vietos veiklos grupes nariq

NARIU

SUS I RIN K]MAS

26. Visuotinis nariq susirinkimas Saukiamas ne rediau kaip du kartus per metus. Ataskaitinis
visuotinis nariq susirinkimas Saukiamas pasibaigus kalendoriniams metams. Visuotiniame
nariq susirinkime vieno sprendZiamojo balso teisE turi kiekvienas vietos veiklos grupes narys.
27. Visuotinius nariq susirinkimus Saukia pirmininkas. Susirinkimas yra teisetas, jeigu jame
dallvauj a daugiau kaip puse asociacijos nariq. Apie Saukiam4 visuotini susirinkim4 VVG
pirmininkas ne veliau kaip 7 (septynios) kalendorines dienos iki susirinkimo dienos prane5a
kiekvienam nariui istatq 63 punkte nurodyta tvarka.
28. Neeilinis visuotinis nariq susirinkimas gali br:ti Saukiamas, jei to ra3tu reikalauja daugiau
kaip puse vietos veiklos grupes nariq.
29. Visuotinis nariq susirinkimas:
29.1 . keidia vietos veiklos grupes istatus;
29.2. renka ir atsaukia vietos veiklos grupes valdyb4 ir ios narius ne maZesne kalp 213
visq visuotinio nariq susirinkimo balsq dauguma;
29.3.rerkair at5aukia i5 pareigq pirminink4;
29.4.Ivirtina valdybos parengt4 vietos veiklos grupes veiklos program4;
29.5 nustato vietos veiilos grupes finansines veiklos vidaus kontroles tvark4, laikantis
revizoriaus (auditoriaus ar
lstatymq ir kitq teises aktq nustatl.tos tvarkos, iSklauso ir iverlina
audiio imonesj patikrinimo rezultatus, imasi priemoniq revizoriaus (auditoriaus ar audito
pa5alinti;
imones) nustat)'tiems r[kumams ir paZeidimams
grupes
stojamqjq
nariq
inasq dydi ir nariq mokesdiq dydi,
29.6. nustato vietos veiklos

jq mokejimo tvark4;

29.7. tvirlina vietos

veiklos grupes meting valdybos veiklos

ir

meting finansing

atskaitomybg;

29.8. priima sprendim4 del kitq juridinirl

asmenq steigimo ar del tapimo kitq

juridiniq

asmenq oal)'vlu;

29.g.

likviduoti vietos
istatymq nustat)ta tvarka priima sprendimq reorganizuoti ar

veiklos grupg.
j4
30. visuotinio nariq susirinkimo clarbotvarkg rengia vietos veiklos grupes pirmininkas, i
itraukdamas susirinkimo iniciatoriq siDlomus klausimus'
i1. Visuotinis nariq susirinkimas gali priimti sprendimus darbotvarkes klausimais, jei jame
dalyvauja daugiau kaip puse vietos veiklos grupes nariq arjq igaliotq atstonl' Nustadius, kad
kuo^*us yra, laikorna. kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Sprendimai visuotiniame
nariq susirinkime priimami atviru balsavimu paprasta susirinkime dalyvavusiq nariq balsq
veiklos
dauguma. Tuo atveju, kai i visuotini nariq susirinkim4 nesusirenka reikalingas vietos
susirinkimas,
grufes nariq skaidius, ne veliau kaip per menesi turi b[ti suiauktas pakartotinis
furis Iaikomas teisetu nepriklausomai nuo jame dalyvaujandiq vietos veiklos grupes nariq
skaidiaus.

t;

VIETOS VEIKLOS GRUPES VALDYBA

32. valdyba yra kolegialus asociacijos valdymo organas, susidedantis ii 16 nariq
ir renkamas
visuotinio vietos veiklos nariq susirinkimo 3 ( trijq metq laikotarpiui. valdybos nariais gati
)
biiti renkami tik
nariai fiziniai asmenys ir
nariq iuridiniq asmenq atstovai.

vvc

vvc

valdybos nariq sudetis privalo atitikti Kaimo pletros programos priemon€s
,,LEADER"

reglamentuojandiq teises aktq reikalavimus.
33' valdybos pirminink4 renka valdyba is valdybos nariq valdybos kadencijos laikotarpiui.
Valdybos pirmininkas vadovauja VVG valdybai.
34. valdyba savo veikloJe vadovaujasi istatymais, kitais teises aktais, asociacijos
istatais,
visuotinio nariq susirinkimo sprendimais ir kitais asociacijos vidaus dokumentais.

35. valdybos posedzius saukia valdybos pirmininkas. Apie saukiam4 posedi valdybos
pirmininkas ne veliau kaip 3 (trys) darbo dienos iki susirinkimo dienos pianesa kiekvienam
nariui istatq 63 punkte nurodJta tvarka. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posedis
laikomas ivykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip l12valdybos nariq, o valdybos"sprendimas
yra priimtas, kai uZ ji gauta daugiau balsq ,,u2,, negu
,,prie5,,
36. Neeilinis valdybos nariq posedis gali blti saukiamas, jei to raStu reikalauja daugiau
kaip
puse valdybos nariq.
37. Vietos veiklos grupes valdyba:
37.1. teikia pasillymus del vietos veiklos grupes istatq pakeitimo;
.31'2: svarsto vvG pirmininko parengtq vietos veiklos grupes program4 ir teikia
tvirtinimui visuotiniam nariq susirinkimui;
37.3' nustato vietos veiklos grupes finansines veiklos vidaus kontroles tvark4, laikantis
istatymq ir kitq teises aktq nustatltos tvarkos, i5klauso ir ivertina revizoriaus (auditoriaus ar
audito imones) patikrinimo rezultatus, imasi priemoniq revizoriaus (auditoriaus ar audito
imones) nustatytiems trikumams ir paZeidimams paialinti;
.37.4.priima sprendimus del nauiq nariq priemimo ir pasalinimo is vietos veiklos

.

grupes;
37.5. priima sprendimus del labdaros ir paramos suteikimo;
37

.6. rengia

ir

tvirtina VVG valdybos darbo reglament4 ir kitus valdybos vidaus

organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus;

.

37 .7
priima galutini sprendim4 del Vietos veiklos grupes le5omis finansuojamq
projektq atrankos;
37.8. teikia visuotiniam nariq susirinkimui meting finansing atskaitomybg, galuting
ataskait4 apie vietos veiklos grupes veikl4;
37.9. priima sprendimus del VVG buveines keitimo;
37'10. priima kitus teises aktams ir {statams nepriestaraujandius, visuotinio nariq
susirinkimo kompetencijai nepriskirlus sprendimus.
38. valdyba gali priimti sprendimus kai posedyje dalyvauj a daugiau kaip puse valdybos nariq
ar jq igaliotq atstovrl. Nustadius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumis yra viso posedZio
metu' Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posedyje dallvar,usiq nariq balsq
dauguma, i5skyrus atvejus, kai pagal siuos istatus reikalaujama kvalifikuota balsq dauguma.
Tuo atveju, kai ivaldybos posedi nesusirenka reikalingas valdybos nariq skaidius, ne veliau
kaip per menesi turi bfiti su5auktas pakartotinis posedis, kuris laikomas teisetu nepriklausomai
nuo jame dalyvavusiq valdybos nariq skaidiaus.

VIETOS VEIKLOS GRUPES PIRMININKAS
39. Vietos veiklos grupes pirminink4 trijq (3) metq kadencijai renka ir atsaukia visuotinis
nariq susirinkimas. Asmuo laikomas isrinktu pimininko paleigoms eiti, jei uZ jf balsuoja
daugiau visuotiniame nariq susirinkime dalyvaujandiq nariq, negu prieS.
40. Vietos veiklos grupes pirmininkas:
40.1. atstovauja vietos veiklos grupei, jos vardu sudaro ir pasiraSo sutarlis su fiziniais ir

il
'i

juridiniais asmenimis;
40.2. pagal savo kompetencij4 atstovauja vietos veiklos gnrpes interesams valstybinese,
nelyriausybinese organizacijose, teismuose, santykiuose su fiziniais irjuridiniais asmenimis;
40.3. organizuoja bei koordinuoja vietos veiklos grupes veikl4;

40,4. rengia vietos veiklos grupes veiklos program4, ataskait4 bei teikia j4 tvirtinti
visuotiniam nariq susirinkimui;
40.5. rengia vietos veiklos grupes veiklos planus, analizuoja, kaip jie igyvendinami,
teikia pasi[lymus del jq jgyvendinimo gerinimo;
40.6, teikia pasillymus del istatq pakeitimq ir papildymq;
40.7. svarsto ir teikia tvirtinimui labdaros ir paramos teikimo klausimus, igyvendina
Siuose istatuose nurodytus vietos veiklos grupes tikslus ir uZdavinius;
40.8. teikia pasillymus del vietos veiklos grupes finansuojamq proj ektq atrankos;
40.9. nustato vietos veiklos grupes vidaus tvark4 ir santykiq su trediaisiais asmenimis
principus;
40.10. Saukia ir rengia visuotinius nariq susirinkimus;
40.11. teikia pasir:lymus del naujq nariq priemimo ir nariq pa5alinimo i5 vietos veiklos
grupes;
40. 12. atsiskaito uZ vietos

veiklos grupes veikl4 valdybai;
40.13. atidaro ir uZdaro s4skaitas kredito lstaigose ir /ar bankuose, savo kompetencijos
ribose priima
atleidlia darbuotojus, uLmezga
palaiko rySius su tarptautinemis
organizacijomis;
40.14. tvirtina informacijos, kuri turi blti laikoma konlidencialia, s4ra54;
40.15. priima kitus Siuose istatuose ar valdybos sprendimuose pirmininko kompetencijai
priskirtus sprendimus.
41. Pirmininkas privalo laiku rengti visuotinius nariq susirinkimus, uZtikinti vietos veiklos
grupes nariq sqraSrl parengim4, sudaryti visuotiniq nariq susirinkimq darbotvarkes, pateikti
vietos veiklos grupes nariams meting finansing atskaitomybg, jos veiklos ataskait4 bei kit4
reikiam4 informacij4 darbotvarkes klausimams svarstyti.

i

ir

\4. VIETOS VEIKLOS GRUPES LESOS IR PAJAMOS. JU NAUDOJIMO TVARKA
42. Vietos veiklos grupes le5q Saltiniai:
42.1 . stojamasis nario mokestis;

42.2. kasmetinis nario mokestis, nario mokesdio tvarka nustatoma kitu dokumentu;
42.3.
nevalstybiniq organizacijq, fondq, fiziniq ir juridiniq asmeml, taip pat i5
tarptautiniq visuomeniniq organizacijq, programq bei kitq lstaigq ir organizacijq (ei tai
neprie5tarauja Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimams) gautos leSos;
42.4. kredito istaigq palDkanos uZ saugomas visuomenines organizacijas le5as;
42.5. kitos teisetai gautos le3os.
Valstybes
valdZios it valdymo institucijos, savivaldybes gali skirti le5q vietos veiklos
43.
grupei tik konkredioms kultiros, Svietimo, spofto, sveikatos
kitoms socialinems ar
kitokioms tikslinems programoms lgyvendinti bei kitais istatymq numatytais atvejais. Sios
leSos gali brlti naudojamos tik toms programoms bei kitiems tikslams, kuriems igyvendinti
buvo skifios 1e5os, ir tik pagal le5as sklrusios valstybes institucijos patvirtint4 s4mat4. UZ le5q
panaudojim4 turi br:ti atsiskaitoma jas skyrusios valstybes institucijos reikalavimu, pateikiant
jq panaudoj im4 patvirtinandius dokumentus.
44. Vietos veiklos grupes turtas ir le5os turi bflti naudojamos jos istatuose numatytiems
tikslams pasiekti ir uZdaviniams igyvendinti, ir jokia forma negali blti skirstomos vietos
veiklos grupes nariams.
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VII. VIETOS VEIKLOS

GRUPES FINANSINES VEIKLOS KONTROLE

45..Vietos veiklos grupes le5q ir turlo apskait4 veda pirmininko patvirtintas finansininkas,
kuris atsako, kad 5i apskaita atitiktq Lietuvos Respublilios
istatymui ir kitus norminius aktus,
reglamentuojandius 5i4 sriti. Finansininkas gali dirbti visuomeniniais pagrindais, btiti
samdomas arba gali briti sudaryta paslaugq sutartis su
imone del finansq apskaitJs vedimo.
46' Jeigu vietos veiklos grupe gauna lesq iI valstybes ar savivaldyb.i biudz.tq, taip pat
valstybiniq imoniq, istaigq, organizaciiq, savivaldybes kontrolierius ar kita aiitinkamas
funkcijas atliekanti institucija turi teisg tikinti, kaip tokios lesos naudojamos.
47. Visus asociacijos dokumentus, kuriq pagrindu yra naudoiamos vietts veiklos grupes ledos,
esandios vietos veiklos grupes s4skaitose, ir jomis disponuojama, turi pasirasyti-pirmininkas
(ar kitas jo igaliotas vietos veiklos grupes narys ar darbuotojas) ir vietos veiilos grupes
finansininkas (ar uz finansq tvarkym4 atsakingos lmones, zu kuria sudarlta atitiikama
sutartis, igaliotas asmuo).
48. visuotiniame nariq susirinkime renkamas vvG finansing veikl4 kontroliuojantis
revizorius, kuris yra tiesiogiai atskaitingas visuotiniam susirinkimui.
49. Revizorius renkamas ta padia tvarka kaip ir VVG valdybos narys 3 metr+ kadencijai.
50. Revizorius gali atsistatydinri i5 pareigq kadencijai nesibaigus, apie tai rastu
ispejgs vvG.

\1II.

VTETOS VETKLOS GRUPES ISTATU KEITIMO TVARKA

5l..Iniciatyvos teisg keisti istatus turi VVG pirmininkas,

na

vvG

valdyba, vietos veiklos grupes

ar.

52. V-ietos veiklos grupes istatai keidiami visuotinio nariq susirinkimo sprendimu ne maZiau
kaip 2/3 susirinkime dalyvaujandiq asociacijos nariq balsq dauguma.
53.. {statq. pakeitimai lsigalioja nuo naujos istatq redakcijos
iregisrravimo juridiniq asmenq
reglsue olenos.

DC VIETOS VEIKLOS GRUPES

PADALINIAI

54..vietos veiklos grupes filialai ir atstovybes steigiami, reorganizuojami ir likviduojami, jq
vadovai skiriami ir atleidZiami visuotinio nariq susirinkimo sprendimu. vietos veikloi grupes
filialq ir atstovybiq skaidius neribojamas. Filialai ir atstovybes nera iuridinis asmuo ir-veikia
vietos veiklos grupes vardu pagal vietos veiklos grupes istatus ir jo nariq visuotinis
susirinkimas.
55. Filialq ir atstovybiq turlas apskaitomas vietos veiklos grupes finansindje atskaitomybeje,
taip pat atskiroje padalinio finansineje atskaitomybeje.
56. Filialai ir atstovybes iregistruojami ir iSregistruojami
istatymq nustatyta tvarka.

XVIETOS VEIKLOS GRUPES REORGANIZAVIMAS IR VEIKLOS
NUTRAUKIMAS
57. vietos veiklos grupes reorganizavimas ir veiklos nutraukimas vykdomas remiantis
Lietuvos Respublikos asociacijq lstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitq
istatymq ir siq istatq nustatyta tvarka.
58. Priimti sprendim4 reorganizuoti vietos veiklos grupg ir patvirtinti reorganizavimo proj ektq
turi teisg visuotinis nariq susirinkimas 2/3 visq vietos veiklos grupes nariq balsq dauguma.
59. Vietos veiklos grupes veiklos nutraukimo pagrindas gali b[ti:
59. 1. Visuotinio nariq susirinkimo sprendimas;
59.2. Teismo sprendimas.
60. Institucija, nutarusi nutraukti vietos veiklos grupes veiklq skiria likvidatoriq, nustato
likvidatoriaus igalioiimus, veiklos nutraukimo terminus, inventorizacij os ir turto peremlmo
tvark4 Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos pirmininkas netenka igaliojimq, jo teises ir
pareigas igyia likvidatorius.

61' Pasibaigus vietos veiklos grupes veiklai, likgs
turtas ir leios, patenkinus visq vietos
veiklos grupes kreditoriq reikalavlmus, ut.iri.uitll.
su-L,neoi.-is, itiu"rr.rr"p"gi i*u"
sutartis, perduodami kitai ar kitoms visuomenines
oiir-r*uo,
rstatuose, dekraruotiems
tikslams, o jei tokiq organizaciiq nera - kitoms
organizacijoms arba rabdaros
organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.
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)(L VTETOS

VErrr,os cRupps

PRANESTMU IR SKELBTMV TVARKA

62' Kar wG skerbimai r'r-r.. buli paskerbti viesai, jie
skerbiami vf Regishq
leidZiamame elektroniniame
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centro

leidinyje,j*iAiniq *-.nU rii"Si pr*e5imai.,.
organq sprendimai ir pranelimai, kiL reikalinga
informacija iisiundiama nariams
pa.tu arba pa.tu. Su uisu i,i'o*u"Nu-r*T"i ,*i
,*ip*i"iilivc
eai,iryuE

)ilL BAIGIAMOSIOS

NUOSTATOS

lstatuose, sprendZiami taikant Lieruvos Respubtikos
f"o;"f|li:tf#:,:::Tg*11*
:iuose
kitq istatymq bei teises
glc_iacijg,
aktq nuostatas.
i,tuty*,l, artimiausiame visuotiniame nariq
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vadovaujasi ne istatq, o
istatymq nuostatomis.
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Visuotinio nariq susirinkimo
igaliotas asmuo
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