
 

 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „RIETAVO INICIATYVOS“ 

ĮSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“ (toliau vadinama Vietos veiklos grupė arba 

VVG) yra savanoriška organizacija, veikianti Rietavo savivaldybės teritorijoje,  sudaryta 

bendriems narių poreikiams ir tikslams įgyvendinti.

2. Vietos veiklos grupė veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos 

Respublikos Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savo veiklą grindžia 

šiais įstatais.

3. Vietos veiklos grupė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio 

valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę, atstovauja įvairių VVG veiklos 

teritorijos gyventojų interesams, valdymo organo narius sudaro kaimo bendruomenių, 

socialinių ir kitų partnerių, taip pat jų asociacijų atstovai, verslo, vietos valdžios atstovai 

ir veikia nuo įregistravimo dienos. 

4. Vietos veiklos grupė savo veikloje privalomai taiko šias demokratines ir valdymo 

procedūras: kaimo gyventojų ir organizacijų delegavimą, slaptą valdymo organo narių 

rinkimą, privalomą ne mažiau kaip trečdalio valdybos narių ir VVG pirmininko ( ne 

daugiau dviejų kadencijų) rotaciją.

5. Vietos veiklos grupė turi savarankišką balansą, apvalų antspaudą su savo pavadinimu, 

atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke. Teisės 

aktų nustatyta tvarka ji gali turėti sąskaitų užsienio bankuose.

6. Vietos veiklos grupės teisinė forma – asociacija. 

7. Vietos veiklos grupė už savo prievoles atsako visu savo turtu. Vietos veiklos grupė 

neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Vietos veiklos grupės prievoles.

8.  Vietos veiklos grupė turi teisę sudaryti įvairias sutartis, įsigyti ar nuomoti turtą, steigti 

įmones, užmegzti tiesioginius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti 

kitoje veikloje, kuri atitinka Vietos veiklos grupės tikslus ir neprieštarauja Lietuvos 

Respublikos įstatymams.

9. Vietos veiklos grupės buveinės adresas: Oginskių g. 8, Rietavo sav., Rietavas, Lietuvos 

Respublika.

10. Vietos veiklos grupės veikla neterminuota.

11. Vietos veiklos grupės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

12. Vietos veiklos grupė yra labdaros ir paramos teikėja bei paramos gavėja.

 

 

 

II. TIKSLAI IR  VEIKLOS

 

13. Pagrindinis Vietos veiklos grupės tikslas: Skatinti kaimo plėtrą Rietavo savivaldybėje.

14. Vietos veiklos grupės veiklos:

14.1. aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas 

Rietavo savivaldybėje,

14.2.  telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei 

organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei 

ir socialinei gerovei kelti;

14.3. ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos žmogiškiesiems, gamtiniams, 

kultūriniams ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti 
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savivaldybės kaimo vietovių plėtrai;

14.4.  skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos 

švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;

14.5.  teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl 

kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;

14.6.  parengti Rietavo savivaldybės kaimo plėtros strategiją;

14.7.  organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą;

14.8.  organizuoti narių kvalifikacijos kėlimą ir mokymą;

14.9.  teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą;

14.10.  rengti seminarus, konferencijas, ruošti metodines rekomendacijas, informacinius 

biuletenius Vietos veiklos grupės ir jos narių veiklos klausimais;

14.11.  organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms 

įgyvendinti;

14.12.  skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir 

tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje 

ir užsienyje. 

15. Veiklos sritys: švietimo.

16.   Veiklos rūšys pagal EVRK:

16.1. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla(EVRK 94.99) 

(pagrindinė);

16.2. Konsultacinė veikla(EVRK 70.22);

16.3. Leidyba (EVRK 58.19);

16.4. Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (EVRK 47.19);

16.5. Kita verslo veikla(EVRK 74.00);

16.6.Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, mokymas(EVRK 85.59);

16.7. Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla(EVRK 93.29);

17.  Vietos veiklos grupės finansiniai metai – kalendoriniai metai.

 

 

III. NARYSTĖ. ĮSTOJIMO TVARKA

18.  Vietos veiklos grupės nariu gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys t.y. verslo, valdžios ir 

kiti socialiniai partneriai (kaimo bendruomenės, jaunimo, moterų ir kitos nevyriausybinės 

organizacijos, ūkininkai turintys ūkininko pažymėjimą ir fiziniai asmenys turintys 

individualios veiklos pažymėjimą.) .

19. Vietos veiklos grupės nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar 

nario mokesčius, ar teikia paramą.

20.Stojantysis į narius pateikia raštišką prašymą tapti Vietos veiklos grupės nariu Vietos 

veiklos grupės pirmininkui. Prie prašymo būtina pateikti organo, kuris pagal įstatus 

turi teisę nuspręsti tapti kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimą, bei registravimo 

pažymėjimo kopiją. Pirmininkas perduoda prašymą svarstyti artimiausiame visuotiniame 

narių susirinkime. Prašymas patenkinamas paprasta susirinkime dalyvaujančių narių balsų 

dauguma. Jeigu sprendimas neigiamas, jis turi būti motyvuotas. 

21. Nariu tampama gavus raštišką susirinkimo pritarimą ir sumokėjus stojamąjį įnašą.

22. Vietos veiklos grupė gali turėti garbės narius, kurie renkami visuotiniame narių 

susirinkime už nuopelnus Vietos veiklos grupei.

 

IV. NARYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE PASIBAIGIMAS

 

23. Narystė asociacijoje pasibaigia šiais atvejais:

23.1. išstojus iš Vietos veiklos grupės 

23.2. nariui nesilaikius Vietos veiklos grupės įstatų.

24. Narystės pasibaigimo Vietos veiklos grupėje tvarka:
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24.1. nariai, norintys išstoti iš Vietos veiklos grupės, pateikia prašymą Vietos veiklos 

grupės pirmininkui. Prie prašymo būtina pateikti organo, kuris pagal įstatus turi 

teisę nuspręsti tapti kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimą dėl išstojimo. Narystė 

pasibaigia nuo prašymo padavimo dienos, jei prašyme nenurodyta vėlesnė data.

24.2 dėl tolesnės narių, nesilaikančių Vietos veiklos grupės įstatų, narystės Vietos veiklos 

grupėje, sprendžia Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas priimdamas 

sprendimą paprasta balsų dauguma.

25. Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, stojamasis įnašas, nario mokestis ir perduotas 

turtas jam negrąžinami.

26. Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, narys ne vėliau kaip per dvi savaites atsiskaito 

su VVG už visas jam patikėtas materialines vertybes jas grąžindamas natūra arba 

kompensuodamas atitinkama pinigų suma. Narys pateikia VVG valdybai ataskaitą apie 

jam pateiktų įpareigojimų ir užduočių įvykdymą.

27. Narys perduoda visas jam patikėtas funkcijas bei materialines vertybes VVG valdybos 

paskirtam nariui. Tuo atveju, kai nėra valdybos paskirto nario, funkcijos, materialinės 

vertybės ir kt. perduodamos VVG pirmininkui.

 
 

 

V. VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

28. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Vietos veiklos grupė įstatymų nustatyta tvarka 

turi teisę:

28.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, 

propaguoti savo tikslus ir uždavinius;

28.2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo 

disponuoti;

28.3. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

28.4. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, programų, 

teikiančių techninę, materialinę ir finansinę pagalbą, taip pat iš nevalstybinių 

organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų kaimo  

bendruomenių plėtros skatinimui ir kitiems socialiniams tikslams įgyvendinti;

28.5. turėti atsiskaitomąją ir užsienio valiutos sąskaitas bankuose, taip pat valiutinę 

sąskaitą  bet kurioje valstybėje;

28.6. naudoti gautas lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

28.7. vienytis į asociacijų sąjungas;

28.8. reorganizuotis, steigti įstatymų nustatyta tvarka padalinius;

28.9. nutraukti savo veiklą;

28.10. prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais;

28.11. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas ar jų nepažeidžiančias teises.

29. Vietos veiklos grupė privalo:

29.1. efektyviai naudoti lėšas ir turtą, skirtus įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

29.2. tvarkyti finansinės veiklos apskaitą, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų 

bei kitų teisės aktų reikalavimus, taip pat paramos teikėjų nustatytas sąlygas, 

neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

29.3. teikti finansinę ir statistinę informaciją visuomeninės organizacijos nariams, jeigu 

jie to reikalauja;

29.4. naudodama Lietuvos, užsienio šalių ir/ar tarptautinių organizacijų bei paramos 

tiekėjų perduotą turtą ir lėšas bei atsiskaitydama už jų panaudojimą, vadovautis 

Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei tų organizacijų ar paramos 

teikėjų nustatytais reikalavimais;

29.5. mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
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29.6. padarius žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, ją atlyginti savo turtu įstatymų 

nustatyta tvarka.

30. Vietos veiklos grupė gali turėti kitų, šiuose įstatuose nenumatytų teisių ir pareigų, jeigu 

jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

VI. VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

31. Vietos veiklos grupės narių pareigos:

31.1. laikytis Vietos veiklos grupės įstatų;

31.2. vykdyti Vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo ir tarybos nutarimus;

31.3.  mokėti stojamąjį įnašą ir nario mokestį ;

31.4.  tausoti ir tikslingai naudoti Vietos veiklos grupės turtą;

31.5.  saugoti Vietos veiklos grupės garbę ir gerbti tradicijas;

31.6. laikytis visuomenei priimtų normų profesinėje ir visuomeninėje veikloje ir 

asmeniniame gyvenime.

32. Vietos veiklos grupės nariai turi teisę:

32.1. dalyvauti ir balsuoti Vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime; 

32.2. rinkti ir būti išrinktiems į Vietos veiklos grupės valdymo organus;

32.3. teikti pasiūlymus Vietos veiklos grupės veiklai gerinti;

32.4. gauti informaciją apie visus Vietos veiklos grupės renginius ir juose dalyvauti;

32.5.nustatyta tvarka naudotis Vietos veiklos grupės teikiamomis paslaugomis ir 

inventoriumi;

32.6. gauti informaciją apie Vietos veiklos grupės finansinę – ūkinę veiklą;

32.7. pareikšti nepasitikėjimą Vietos veiklos grupės valdymo organais;

32.8. išstoti iš Vietos veiklos grupės apie tai raštu pranešus pirmininkui;

32.9. kitas teises, kurios neprieštarauja Vietos veiklos grupės įstatams.

 

VII. VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYMAS

 

33. Aukščiausias Vietos veiklos grupės organas yra jos narių visuotinis susirinkimas.

34. Kolegialus Vietos veiklos grupės valdymo organas – valdyba. 

35. Vienasmenis Vietos veiklos grupės valdymo organas – pirmininkas.

 

 

VIII. VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

 

36. Vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas (toliau – susirinkimas):

36.1. keičia Vietos veiklos grupės įstatus; 

36.2. priima sprendimą dėl Vietos veiklos grupės likvidavimo; 

36.3. renka Vietos veiklos grupės pirmininką 2 metų laikotarpiui (ne daugiau dviejų 

kadencijų); 

36.4. nustato Vietos veiklos grupės valdybos narių skaičių, renka ir atšaukia valdybos 

narius; 

36.5. atšaukia valdymo organo nutarimus;

36.6. atstatydina bet kurį valdymo organą;

36.7. svarsto narystės Vietos veiklos grupėje klausimus;

36.8. tvirtina Vietos veiklos grupės veiklos programą, metinę finansinę atskaitomybę, 

Vietos veiklos grupės veiklos ataskaitą;

36.9. skiria nepriklausomą ekspertą Vietos veiklos grupės veiklai patikrinti;

36.10. svarsto ir tvirtina tarybos pirmininko ataskaitas;

36.11. nustato stojamojo įnašo ir nario mokesčių dydžius, jų mokėjimo tvarką;

36.12. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Vietos veiklos grupės veiklą 

VVG „Rietavo iniciatyvos“ įstatai



 

pateikimo nariams tvarkos taisykles, pareigybines instrukcijas;

36.13. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių 

asmenų dalyviu;

36.14. svarsto kitus klausimus, kurie neprieštarauja Vietos veiklos grupės įstatams.

37. Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.

38. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių Vietos veiklos 

grupės narių balsų dauguma, išskyrus 34.1, 34.2 punktuose punktuose nurodytiems 

sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip ⅔ susirinkime dalyvaujančių Vietos veiklos 

grupės narių balsų.

39. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi 

teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu 

kiek susirinkime dalyvavo Vietos veiklos grupės narių.

40. Neeilinį susirinkimą gali sušaukti Vietos veiklos grupės pirmininkas, valdyba paprasta 

balsų dauguma, bei ⅓ Vietos veiklos grupės narių bendru sprendimu.

41. Neeilinio susirinkimo vietą, laiką ir siūlomą darbotvarkę nustato pasiūlymo sušaukti 

susirinkimą iniciatoriai.

42. Susirinkimas yra teisėtas, jei Vietos veiklos grupės nariai apie jo vietą, laiką bei 

darbotvarkės projektą buvo informuoti ne vėliau kaip prieš 2 dienas elektroniniu paštu, 

sms žinute (arba pasirašytinai arba registruotu laišku) ir jei susirinkime dalyvauja 

daugiau kaip ½ asociacijos narių.

 

IX. VALDYBA

 

43. Vietos veiklos grupės valdyba (toliau – valdyba) yra kolegialus Vietos veiklos grupės 

valdymo organas.

44. Vietos veiklos grupės valdybą sudaryta iš  11 narių.

45. Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Valdybos posėdis laikomas 

teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Sprendimai priimami paprasta 

balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia valdybos pirmininko balsas.

46. Valdybos nariai iš savo tarpo renka valdybos pirmininką 2 metų laikotarpiui.

47. Valdyba:

47.1. tvirtina VVG veiklos planus ir veiklos ataskaitas;

47.2.inicijuoja įstatų pakeitimus ir papildymus;

47.3. nustato Vietos veiklos grupės vidaus tvarką ir santykių su trečiaisiais asmenimis 

principus;

47.4. metų pabaigoje šaukia ir rengia Vietos veiklos grupės eilinį visuotinį narių 

susirinkimą;

47.5. atsiskaito už Vietos veiklos grupės veiklą visuotiniam Vietos veiklos grupės narių 

susirinkimui;

47.6. priima sprendimą dėl darbo užmokesčio mokėjimo pirmininkui ir nustato darbo 

užmokesčio dydį;

47.7. disponuoja Vietos veiklos grupės turtu ir lėšomis veiklai vystyti ir vykdyti;

47.8. sušaukia susirinkimą;

47.9.priima sprendimus, dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir 

tvirtina jų nuostatus;

47.10. vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja šiems įstatams.

48. Valdybos darbui vadovauja valdybos pirmininkas.

49. Valdyba gali būti atstatydinta, jei paprasta Vietos veiklos grupės narių balsų dauguma jai 

pareiškiamas nepasitikėjimas.

 

 

X. PIRMININKAS
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51. Vietos veiklos grupės pirmininką 2 metų laikotarpiui renka susirinkimas  ne daugiau 

dviejų kadencijų;

52. Vietos veiklos grupės pirmininkas (toliau – pirmininkas):

52.1. atstovauja Vietos veiklos grupės valstybės valdžios ir valdymo institucijose, 

santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat sudaro sandorius 

52.2. atidaro sąskaitas bankuose, priima ir atleidžia darbuotojus, užmezga ir palaiko ryšius 

su tarptautinėmis organizacijomis;

52.3. Vietos veiklos grupės vardu;

52.3.1.pagal savo kompetenciją atstovauja Vietos veiklos grupės interesams 

valstybinėse, nevyriausybinėse organizacijose, teismuose, santykiuose su 

fiziniais ir juridiniais asmenimis;

52.3.2.organizuoja bei koordinuoja Vietos veiklos grupės veiklą;

52.3.3.tvirtina informacijos, kuri turi būti laikoma konfidencialia, sąrašą;

52.3.4.priima kitus šiuose įstatuose ar Visuotinio narių susirinkimo sprendimuose 

Pirmininko kompetencijai priskirtus sprendimus.

52.4.  rengia Vietos veiklos grupės veiklos planus, analizuoja, kaip jie įgyvendinami, teikia 

pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo gerinimo;

52.4.1. rengia Vietos veiklos grupės veiklos ataskaitą bei teikia ją tvirtinti visuotiniam 

ataskaitiniam narių susirinkimui;

52.5.  inicijuoja įstatų pakeitimus ir papildymus;

52.5.1.svarsto labdaros ir paramos teikimo klausimus, įgyvendina šiuose įstatuose 

nurodytus Vietos veiklos grupės tikslus ir uždavinius;

52.5.2. vykdo iš dalies ar visiškai Vietos veiklos grupės lėšomis finansuojamų projektų 

atranką;

52.6. metų pabaigoje šaukia ir rengia Vietos veiklos grupės eilinį visuotinį narių 

susirinkimą;

52.7.  priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo ir narių pašalinimo iš Vietos veiklos 

grupės;

52.8.  atsiskaito už Vietos veiklos grupės veiklą visuotiniam Vietos veiklos grupės narių 

susirinkimui;

52.9.  organizuoja susirinkimo ir tarybos sprendimų vykdymą;

52.9.1. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

52.9.2. privalo pateikti ekspertui paaiškinimus ir dokumentus;

52.9.3. tvarko narių sąrašą;

52.9.4. pateikia dokumentus ir duomenis juridinių asmenų registrui;

52.9.5. skelbia viešą informaciją;

52.9.6. atlieka kitus, susirinkimo ar tarybos jam pavestus, darbus.

52.9.7.Pirmininkas privalo laiku rengti visuotinius Vietos veiklos grupės narių 

susirinkimus, užtikrinti Vietos veiklos grupės narių sąrašų parengimą, sudaryti 

visuotinių narių susirinkimų darbotvarkes, pateikti Vietos veiklos grupės 

nariams metinę finansinę atskaitomybę, jos veiklos ataskaitą bei kitą reikiamą 

informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

52.9.8.Likus ne mažiau kaip 10 dienų iki  visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo, 

Vietos veiklos grupės pirmininkas privalo parengti VVG veiklos ataskaitą. 

Šioje ataskaitoje turi būti:

52.9.9. metinė VVG veiklos apžvalga;

52.9.10. svarbiausi VVG veiklos kadencijos įvykiai;

52.9.11. VVG veiklos finansinė ataskaita.

53. Pirmininkas gali būti atstatydintas, jei susirinkimas Vietos veiklos grupės narių balsų 

dauguma jam pareiškia nepasitikėjimą. 
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XI. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO 

TVARKA

 

54. Vietos veiklos grupės gali steigti filialus ir atstovybes valdybos nutarimu Civilinio 

kodekso nustatyta tvarka.

 

 

XII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

55. Vietos veiklos grupės įstatus keičia susirinkimas ⅔ dalyvaujančių Vietos veiklos grupės 

narių balsų dauguma.

56. Įstatų pakeitimą gali inicijuoti kiekvienas Vietos veiklos grupės narys.

57. Pakeistus įstatus pasirašo Vietos veiklos grupės pirmininkas.

58. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre įstatymų 

nustatyta tvarka.

 

 

XIII. VIEŠIEJI PRANEŠIMAI

 

59. Vietos veiklos grupės pranešimai, kurie pagal įstatymus turi būti skelbiami viešai, 

spausdinami dienraštyje „Lietuvos žinios“.

60. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu asociacija sudaro sąlygas susipažinti 

su vieša informacija apie asociacijos veiklą asociacijos buveinėje, vadovaujantis 

susirinkimo patvirtinta dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo 

tvarkos taisyklėmis.

61. Susirinkimo, tarybos arba pirmininko sprendimu, pranešimai apie Vietos veiklos grupės 

veiklą gali būti skelbiami žiniasklaidos priemonėse ir internete.

 

 

XIV. VIETOS VEIKLOS GRUPĖS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS 

KONTROLĖS TVARKA

 

62. Vietos veiklos grupės lėšas sudaro:

62.1. stojamieji įnašai ir narių mokesčiai;

62.2. parama bei labdara gauta LR Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka; 

62.3.fizinių, juridinių asmenų dovanotos, paaukotos ar programoms vykdyti perduotos 

lėšos bei turtas;

62.4.lėšos už Vietos veiklos grupės organizuotus renginius, ūkinę veiklą, suteiktas 

paslaugas;

62.5.kitos teisėtai gautos lėšos.

63. Vietos veiklos grupės nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto 

priemonės, taip pat kitas turtas reikalingas Vietos veiklos grupės numatytiems tikslams 

ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti įgyjamas už Vietos veiklos grupės 

priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo, bei kitokiu teisėtu būdu. 

64. Vietos veiklos grupės lėšos ir turtas yra naudojamas numatytiems veiklos tikslams ir 

sritims įgyvendinti ir jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos 

įstatymą, negali būti skirstomas Vietos veiklos grupės nariams ir/ar valdymo organų 

nariams.

65. Stojamojo įnašo ir nario mokesčių dydžius ir mokėjimo tvarką tvirtina visuotinis narių 

susirinkimas.

66. Vietos veiklos grupės veiklą susirinkimui nutarus gali tikrinti nepriklausomas ekspertas.

VVG „Rietavo iniciatyvos“ įstatai



 

 

 

XV. VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO SUNAUDOJIMO TVARKA

 

67. Vietos veiklos grupės pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Civilinio 

kodekso nustatyta tvarka.

68. Priėmus sprendimą likviduoti ar reorganizuoti Vietos veiklos grupę kartu priimamas 

sprendimas dėl lėšų ir turto panaudojimo bei paskirstymo būdų įstatymų numatyta 

tvarka.

 

 

Įstatai priimti 2008 m. gruodžio 5 d. steigiamajame susirinkime

 

Vietos veiklos grupės „Rietavo iniciatyvos“

Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo                                           Albinas Maslauskas
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