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ASOCIACIJOS
AKMENES RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPES
{STATAl
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 Asociacija Akmenes rajono vietos veiklos grupe yra ribotos civilines atsakomybes VlesaSlS
juridinis asmuo, veikiantis Akmenes rajone, kurios tikslas - koordinuoti Vietos veiklos grupes nariq
veikI~, atstovauti nariq interesams, juos ginti ar tenkinti kitus viesuosius interesus.
1.2 Asociacijos pavadinimas - Akmenes rajono vietos veiklos grupe (toliau - Vietos veiklos grupe
(VVG)).
1.3. Vietos veiklos grupes teisine forma - asociacija.
1.4. Vietos veiklos grupe veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso (toliau - Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijq istatymo
(toliau - Asociacijq istatymas) bei kitq istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, kitq
teises aktq ir savo veikl~ grindzia siais istatais.
1.5 Vietos veiklos grupe turi savarankisk~ balans~, apvalq antspaud~ su savo pavadinimu,
atsiskaitom~~ ir valiutiny s~skaitas Lietuvos Respublikoje iregistruotame banke. Teises aktq nustatyta
tvarka j i gali tUfeti s~skaitq ir uzsienio bankuose.
1.6. Vietos veiklos grupes veiklos Iaikotarpis neribotas.
1.7. Vietos veiklos grupes finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
II. ASOCIACIJOS

r.\

VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Asociacijos veiklos tikslai:
2.1.1. pagal savo veiklos kompetencij~ ir galimybes skatinti vietos iniciatyvas ir permainas kaimo
vietovese, stiprinti vietos partnerysty, itraukti i si proces~ bendruomeniq, kitq socialiniq, ekonominiq
partneriq bei asociacijq, vietos valdzios ir verslo atstovus Akmenes rajone;
2.1.2. aktyviai dalyvauti rengiant ir igyvendinant kaimo pletros planus bei programas Akmenes
rajone;
2.1.3. teikti pasiiilymus vietos, regioninems ir nacionalinems institucijoms bei organizacijoms del
kaimo pletros planq, priemoniq, programq ir strategijq kiirimo bei igyvendinimo;
2.1.4. ieskoti naujoviskq ir efektyviq biidq vietos zmoniskiesiems, gamtiniams, kultiiriniams ir kitiems
materialiems bei nematerialiems istekliams panaudoti rajono kaimo vietoviq pletrai;
2.1.5. skatinti ir palaikyti vietines kaimo zmoniq iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos svietimo,
kultiiros, socialines paramos ir kitose srityse;
2.1.6. gerinti rekreaciny infrastruktiir~ kaime, kurti kaimo vietovese patraukli~ patogi~ saugi~
gyvenam~~ aplink~ atnaujinti kaimo gyvenvieciq vies~sias erdves ir pastatus;
2.1.7. parengti Akmenes rajono kaimo pletros strategij~;
2.1.8. organizuoti kaimo pletros dalyviq svietim~ bei mokym~;
2.1.9. organizuoti ir teikti param~ kaimo bendruomeniq projektams ir iniciatyvoms igyvendinti;
2.1.10. teikti Iabdar~ ir param~ istatymq nustatyta tvarka, taip patj~ gauti;
2.1.11. skatinti bendradarbiavim~ su kitomis nacionalinemis ir tarptautinemis organizacijomis.
2.1.12.siekti kitq Vietos veiklos grupes nariq poreikius atitinkanciq ir galiojantiems teises aktams
nepriestaraujanCiq tikslq.
2.2. Vietos veiklos grupes veiklos rUsis- asociacijq veikla (94.9).
2.3. Veikla, kuri Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka Iicencijuojama, Vietos veiklos grupe
gali verstis tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.
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III. VIETOS VEIKLOS GRUPES TEISES IR PAREIGOS
3.1. Savo tikslams ir uzdaviniams igyvendinti Akmenes r. VVG istatymq nustatyta tvarka turi teisl(:
3.1.1. nekliudomai rastu, zodziu ar kitais biidais skleisti informacij~ apie savo veikl~, propaguoti savo
tikslus ir uzdavinius;
3.1.2. pirkti ar kitaip isigyti savo veiklai reikaling~ turt~, ji naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
3.1.3. samdyti asmenis istatuose nustatytai veiklai vykdyti, gauti lesq ar kitokio turto is tarptautiniq
asociacijq, nevyriausybiniq organizacijq, programq, teikianciq techninl(, materialinl( ir finansinl(
pagalb~, taip pat is nevalstybiniq organizacijq, fondq fiziniq ir juridiniq asmenq bei kitq organizacijq
kaimo bendruomeniq pletros skatinimui ir kitiems socialiniams tikslams igyvendinti;
3.1.4. tureti atsiskaitom~~ ir uzsienio valiutos s~skaitas bankuose, taip pat valiutinl( s~skait~ bet
kurioje valstybeje;
3.1.5. naudoti gautas lesas istatuose numatytiems tikslams igyvendinti;
3.1.6. bendriems uzdaviniams sprl(sti gali jungtis/stoti i s~ungas (konfederacijas),
ivairias
organizacijas (tame tarpe tarptautines) ir iSstoti is jq;
3.1.7. reorganizuotis, steigti istatymq nustatyta tvarka filialus;
3.1.8. nutraukti savo veikl~;
3.1.9. prisiimti isipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais;
3.1.10. tureti kitq civiliniq teisiq ir pareigq, jei jos nepriestarauja Lietuvos Respublikos istatymams,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimams ir siems istatams, biiti ieskovu ir atsakovu teisme.
3.2. Vietos veiklos grupe privalo:
3.2.1. efektyviai naudoti lesas ir turt~, skirtus istatuose numatytiems tikslams igyvendinti;
3.2.2. vesti finansines veiklos apskait~, kuri atitiktq Lietuvos Respublikos istatymq bei kitq teises aktq
reikalavimus, taip pat paramos teikejq nustatytas s~lygas, nepriestaraujancias Lietuvos Respublikos
istatymams ir kitiems teises aktams;
3.2.3. teikti finansinl( - buhalterinl( ir statistinl( informacij~ valstybes institucijoms, Akmenes r. VVG
nariams, jeigu jie to reikalauja;
3.2.4. naudojama Lietuvos, uzsienio saliq ir (ar) tarptautiniq organizacijq bei paramos tiekejq perduot~
turt~ ir lesas bei atsiskaitydama uzjq panaudojim~, vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais, kitais
teises aktais bei tq organizacijq ar paramos teikejq nustatytais reikalavimais;
3.2.5. moketi mokescius istatymq nustatyta tvarka.
IV. VIETOS VEIKLOS GRUPES NARIV TEISES IR PAREIGOS
4.1. Akmenes r. VVG nariais gali biiti fiziniai ir juridiniai asmenys: socialiniai ir kiti partneriai,
nevyriausybines organizacijos, vietos valdzios institucijos ir verslo sektoriaus organizacijos,
veikiancios Guridiniq asmenq atveju) arba gyvenanciq (fiziniq asmenq atveju deklaravusiq
gyvenam~~ viet~ ir versl~ pletojanciq) VVG teritorijoje (arba asmenys, turintys dokurnentais
irodomas s~ajas su VVG teritorija), pripazistantys VVG istatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos
Respublikos teises aktams priestaraujanciq tikslq ir sutikl( inesti stojam~i mokesti.
4.2. Akmenes r.VVG narys turi tokias teises:
4.2.1. dalyvauti ir balsuoti Akmenes r. VVG visuotiniame nariq susirinkime;
4.2.2. naudotis Akmenes r. VVG teikiamomis paslaugornis;
4.2.3. susipazinti su Akmenes r. VVG dokumentais ir gauti vis~ turim~ informacij~ apie jos veikl~;
4.2.4. bet kada isstoti is Akmenes r. VVG;
4.2.5. kitas teises aktuose ir Akmenes r. VVG istatuose nustatytas teises.
4.3. Akmenes r. VVG narys privalo laikytis istatq ir kitq vidaus veiklos dokumentq, vykdyti Akmenes
r. VVG visuotinio nariq susirinkimo ir valdybos sprendimus, tausoti Akmenes r. VVG turt~, moketi
kasmetini nario mokesti.

3

V. AKMENES R. VVG NARIV PRIEMIMO, ISSTOJIMO IR PASALINIMO
VEIKLOS GRUPES TV ARKA BEl S1\LYGOS

IS VIETOS

5.1. Akmenes r. VVG nariais gali buti juridiniai ir fiziniai asmenys, sumokejy stojam~H ir metini
narystes mokesti.
5.2. Sprendim~ del naujq nariq priemimo priima Akmenes r. VVG valdyba.
5.3. Vietos veiklos grupeje juridiniam asmeniui atstovauja juridinio asmens vadovas arba jo jgaliotas
asmuo.
5.4. luridinis asmuo, norintis jstoti j Akmenes r. VVG privalo pateikti organizacijos vadovo parasu
patvirtint~ motyvuot~ prasym~ valdybai, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, stojimo i
VVG motyvas, organizacijos kontaktiniai duomenys, juridinio asmens posedzio, kuriame nutarta stoti
j Akmenes r. VVG ir deleguoti atstovaujantiH asmeni dalyvauti Akmenes r. VVG veikloje, protokolo
isras~.
5.5. Fizinis asmuo, norintis jstoti i Akmenes r. VVG privalo pateikti motyvuot~ prasym~ valdybai,
kuriame nurodyti asmeniniai kontaktai, stojimo i VVG motyvas.
5.6. Akmenes r. VVG narys, norintis iSstoti is Vietos veiklos grupes, pateikia prasym~ rastu Vietos
veiklos grupes valdybai. luridinis asmuo prie prasymo pateikia organo, kuris pagal jstatus turi teisy
nusprysti tapti kitq juridiniq asmenq dalyviu, sprendim~ del isstojimo. Naryste pasibaigia nuo
prasymo padavimo dienos, jei prasyme nenurodyta velesne diena. Tokio nario isstojim~ tvirtina
Akmenes r. VVG valdyba.
5.7. Akmenes r. VVG narys gali buti pasalintas valdybos nariq susirinkimo sprendimu, jeigu jo veikla
priestarauja Akmenes r. VVG ir (ar) Lietuvos Respublikos teises aktq nustatytiems tikslams, trukdo
jgyvendinti Vietos veiklos grupes uzdavinius ir (ar) vykdyti jos funkcijas, atskleidys konfidenciali~
informacij~, kitaip grubiai pazeidys istatus arba kai jo elgesys priestarauja bendru sutarimu
numatytoms organizacijos vertybems, nedalyvauja vietos veiklos grupes visuotiniuose susirinkimuose
tris kartus is eiles, nemoka kasmetinio nario mokescio.
5.8. Nariui iSstojus ar isbraukus jj is s¥asq, stojamasis jnasas, nario mokestis ir perduotas turtas
negr'!iinami.
5.9. Nariui isstojus ar isbraukus jj is s~rasq, narys ne veliau kaip per dvi savaites atsiskaito su VVG
uz visas jam patiketas materialines vertybes, jas gr'!iindamas natura arba kompensuodamas atitinkama
pinigq sum~.
VI. VIETOS VEIKLOS GRUPES VALDYMAS
6.l.Vietos
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

veiklos grupes organai yra:
auksCiausias organas - Vietos veiklos grupes visuotinis nariq susirinkimas;
kolegialus valdymo organas - Vietos veiklos grupes valdyba;
vienasmenis valdymo organas - Vietos veiklos grupes pirmininkas.

VII. VISUOTINIS NARIV SUSIRINKIMAS
7.1 Visuotinis nariq susirinkimas:
7.1.1. papildo ir keicia Akmenes r. VVG istatus;
7.1.2. renka VVG valdybos narius;
7.1.3. renka VVG pirminink~;
7.1.4. keicia Akmenes r. VVG buveiny;
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7.1.5. skiria ir atSaukia auditoriq ar audito jmon~;
7.1.6. nustato ir tvirtina stojamojo ir nario kasmetinio mokescio dydj;
7.1.7. tvirtina metin<r finansin<r atskaitomyb<r, svarsto ir tvirtina vietos veiklos grupes pirmininko
ataskaitas;
7.1.8. priima sprendim,! del Akmenes r. VVG pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo );
7.1.9. tvirtina Akmenes r. VVG valdybos darbo reglament'!.
7.2. Visuotiniame nariq susirinkime sprendziamojo balso teis<rturi visi Akmenes r. VVG nariai.
7.3.Vienas narys visuotiniame nariq susirinkime turi vien,! bals'!.
7.4. Eilinj visuotini nariq susirinkim,! saukia valdyba per 4 menesius po finansiniq metq pabaigos.
7.5. Neeilinis visuotinis nariq susirinkimas turi bUti susauktas, jei to reikalauja ne maziau kaip 1/3
Akmenes r. VVG nariq arba Akmenes r. VVG valdybos sprendimu.
7.6. Visuotinis nariq susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip Yz
Akmenes r. VVG nariq. Pranesimus apie saukiam,! susirinkim,! elektroniniu pastu issiuntineja
Pirmininkas arba jo igaliotas asmuo. Jeigu visuotiniame nariq susirinkime nera kvorumo, saukiamas
pakartotinis nariq susirinkimas, kuris turi teis<r priimti sprendimus nejvykusio susirinkimo
darbotvarkes klausimais. Apie pakartotini nariq susirinkim,! nariams turi bUti pranesta ne veliau kaip
likus 3 darbo dienoms iki pakartotinio visuotinio nariq susirinkimo dienos.
7.7. Visuotinio nariq susirinkimo sprendimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujanCiq Akmenes r.
VVG nariq balsq dauguma isskyrus 7.8. punte nurodytais atvejais.
7.8. Visuotinio nariq susirinkimo sprendimams del Akmenes r. VVG jstatq keitimo, del Akmenes r.
VVG pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne maziau 2/3
susirinkime dalyvaujanCiq Akmenes VVG nariq balsq.
VIII. VALDYBA
8.1. Valdybos nariq skaiciq nustato visuotinis nariq susirinkimas.
8.2. Valdyb,! renka visuotinis nariq susirinkimas 3 metq kadencijai.
8.3. Valdyb,! sudaro ne maziau kaip 35 proc. ir nedaugiau kaip 49 proc. nevyriausybiniq organizacijq
atstovai, iki 35 proc. verslo atstovai ir iki 30 proc. vietos valdzios atstovai.
8.4. Ne reciau kaip kas 3 metus turi pasikeisti maziausiai 113valdybos nariq, taciau ne maZiau kaip po
vien,! is kiekvieno sektoriaus atstov,!.
8.5. Valdyba turi islaikyti lyciq pusiausvyr,! abiejq lyCiq santykis 40:60 t.y. 40 proc. maZiausiai
nesvarbu kurios lyties asmenq.
8.6. Valdybos kompetencija:
8.6.1. tvirtina dokumentq ir kitos informacijos apie vietos veiklos grupes veikl,! pateikimo nariams
tvark'!;
8.6.2. svarsto klausimus del Akmenes r. VVG turto ir lesq jgijimo, naudojimo, valdymo ir
disponavimo, prievoliq uztikrinimo turtu ar lesomis, kiek tai numato sie jstatai;
8.6.3. nustato Akmenes r. VVG nariq mokesciq mokejimo tvark'!;
8.6.4. priima sprendim,! del kitq juridiniq asmenq, atstovybiq ar vietos veiklos grupes filialq steigimo
ar del tapimo kitq juridiniq asmenq dalyviu;
8.6.5. tvirtina vietos veiklos grupes atstovybiq filialq nuostatus;
8.6.6. priima naujus VVG narius;
8.6.7. vykdo is dalies ar visiskai vietos veiklos grupes lesomis finansuojamll projektq atrank'l;
8.6.8. isklauso ir jvertina auditoriaus ar audito jmones patikrinimo rezultatus, imasi priemoniq audito
ar audita jmones nustatytiems trUkumams ar pazeidimams pasalinti;
8.6.9. valdybos darbo tvark,! nustato visuotinio nariq susirinkimo priimtas valdybos darbo
reglamentas.
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8.7. Akmenes r. VVG valdybos pirmininkas yra ir Akmenes r. VVG pirmininkas.
IX. VIETOS VEIKLOS GRUPE,s PIRMININKAS:
9.1. Akmenes rajono VVG pirmininkas renkamas visuotiniame nari4 susirinkime 3 met4 kadencijai is
valdybos nari4 tarpo.
9.2. VVG pirmininkas:
9.2.1. vienasmeniskai atstovauja vietos veiklos grupes interesams valstybinese, nevyriausybinese
organizacijose, teismuose, santykiuose su fiziniais ar juridiniais asmenimis;
9.2.2. vietos veiklos grupes vardu sudaro ir pasiraso sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
9.2.3. vykdo valdybos sprendimus, jgyvendina siuose istatuose nurodytus vietos veiklos grupes tikslus
ir u.ldavinius;
9.2.4. atidaro s~skaitas kredito jstaigose, valdybos sprendimu priima ir atleidzia darbuotojus, u.lmezga
ir palaiko rysius su tarptautinemis organizacijomis;
9.2.5. tvirtina informacijos, kuri turi buti laikoma konfidencialia, s~ras~;
9.2.6. organizuoja bei koordinuoja vietos veiklos grupes veikl~;
9.2.7. rengia ataskait~ apie VVG veikl~ bei teikiaj~ tvirtinti visuotiniam nari4 susirinkimui pasibaigus
kalendoriniams metams per 4 menesi4 laikotarpi;
9.2.8. organizuoja viesos informacijos paskelbim~;
9.2.9. saukia visuotinj VVG nari4 susirinkim~ ir tvirtina darbotvarkt(.

X. VIETOS VEIKLOS GRUPES LESOS IR PAJAMOS, Jl} NAUDOJIMO TVARKA
W.l.VVG les4 saltiniai:
10.1.1. stojamasis bei nario mokestis;
10.1.2. stojam~4 jnas4 ir nariq mokesCiq mokejimo tvarka yra tvirtinama atskiru dokumentu;
nO.l.3. is nevalstybiniq organizacijq, fondq, fiziniq ir juridiniq asmenq, taip pat is tarptautiniq
"isuomeniniq organizacijq, programq bei kitq jstaigq ir organizacijq gautos lesos;
TIO.1.4.kredito jstaig4 palukanos uz saugomas VVG lesas;
11.0.1.5. kitos teisetai gautos IMos.
J«P. Valstybes valdzios ir valdymo institucijos, savivaldybes gali skirti lesq VVG konkrecioms
~1mo pletros, kultUros, svietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinems ar kitokioms tikslinems
:;:rogramoms jgyvendinti bei kitais jstatymq numatytais atvejais.
J([I)3. VVG turtas ir lesos turi buti naudojamos jos jstatuose numatytiems tikslams pasiekti ir
:::Zrl.aviniamsjgyvendinti ir jokia forma negali buti skirstomos VVG nariams.

XI. PRANESIMl) SKELBIMO IR ISTATl) KEITIMO TVARKA
:illL1. Civilinio kodekso, Asociacijq jstatymo, kitais teises aktais ir siq jstatq numatytais atvejais
.::\bnenes VVG pranesimai ir informacija skelbiami tvarka, kuri~ nustato teises aktai ir sie jstatai.
J n.1. Viesus pranesimus Akmenes r. VVG skelbia Akmenes
rajono laikrastyje "Vienybe",
ZmrnStyje "Lietuvos .linios", internetiniame tinklapyje
ir/arba pranesama visiems jstatymq
~tiems
asmenims elektroniniu pastu. Akmenes VVG pranesimai skelbiami Civilinio kodekso,
_~acijq
istatymo ir kitais teises aktais nustatytais terminais.
D]3. Tais atvejais, kai jstatymai ir sie jstatai numato altematyvius pranesimq skelbimo budus,
~~
skelbimo bud~ parenka Akmenes r. VVG valdyba.
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11.4. VZ Civiliniame kodekse, Asociacijq istatyme ir siuose istatuose nustatytos informacijos viesq
paskelbimq, pranesimq nariams ir kreditoriams bei juridiniq asmenq registro tvarkytojui tinkamq ir
savalaiki pateikimq atsako Akmenes r. VVG pirmininkas.
11.5. lstatai keiciami visuotinio nariq susirinkimo sprendimu, priimtu ne mazesne kaip 2/3 balsq
dauguma.
11.6. Pakeistus istatus pasiraso Akmenes r. VVG visuotinio nariq susirinkimo igaliotas asmuo.
XII. FILIALV IR ATSTOVYBIV STEIGIMAS,

JV VEIKLOS

NUTRAUKIMAS

12.1. Akmenes r. VVG turi teist( steigti filialus ir atstovybes. Akmenes r. VVG isteigti filialai ir
atstovybes nera juridiniai asmenys, todel Akmenes r. VVG atsako pagal filialq ir atstovybiq prievoles,
filialai ir atstovybes atsako pagal Akmenes r. VVG prievoles.
12.2. Akmenes r. VVG reorganizavimas ir veiklos nutraukimas vykdomas remiantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, LR Asociacijq istatymo ir siq istatq nustatyta tvarka.

°

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.1. Kilus Vietos veiklos grupes veikloje klausimui, kuris nera sureguliuotas siq istatq nuostatose,
taikomos Lietuvos Respublikos asociacijq istatymo, kitq istatymq bei teises aktq nuostatos.
13.2. Jeigu priemus naujus istatymus Vietos veiklos grupes istatai neatitinka siq istatymq, Vietos
veiklos grupe privalo savo istatus suderinti su priimtais istatymais artimiausiame susirinkime. Kol
Vietos veiklos grupes istatai nesuderinti su naujai priimtais istatymais, Vietos veiklos grupe
vadovaujasi (yra taikomos) istatymq, ne istatq normomis.

°

2015 m. bidelio 26 d.,

Visuotinio nariq susirinkimo igaliotas asmuo

Vitalija Zakiene

