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VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „RADVILIŠKIO LYDERIS“ 

 VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ (toliau – VVG) valdyba yra kolegialus valdymo 

organas, renkamas visuotiniame narių susirinkime 3 metams iš 12 narių. 
2. Valdyba veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos respublikos civilinio 

kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės 

aktų ir savo veikloje vadovaujasi VVG įstatais, šiuo reglamentu, visuotinio narių susirinkimo sprendimais 

ir kitais VVG vidaus dokumentais.  

3. Valdyba savo sprendimus priima laikydamasi skaidrumo, demokratiškumo, 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų. Priimdama 

sprendimus valdyba yra savarankiška. 

4. Valdyba atskaitinga VVG nariams, tai yra visuotiniam narių susirinkimui. 

5. Valdybos nariai užtikrina tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatytą tvarką. 

Privalo užpildyti privačių interesų deklaraciją. 

6. Valdybą turi teisę VVG atstovaujamoje teritorijoje priimti sprendimus dėl projektų 

(įskaitant VPS) įgyvendinimo, pagal skaidrę ir demokratinę procedūrą. 

7. VVG valdyba savo veiklą pradeda, kai valdybos nariai įregistruojami Juridinių asmenų 

registre ir savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja 

valdyba, bet ne ilgiau kaip po valdybos kadencijos pabaigos vyksiančio eilinio visuotinio narių 

susirinkimo 

8. Šiuo reglamentu nustatytos tvarkos laikymasis yra privalomas visiems Valdybos  nariams. 

 

II. VALDYBOS POSĖDŽIŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

9. Valdybos posėdžius kviečia ir darbotvarkę siūlo valdybos pirmininkas.   

10. Valdybos posėdyje išrenkamas valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas. 

11. Valdybos sekretorius skiriamas iš valdybos narių arba sekretoriauja ir tvarko dokumentaciją 

VVG administracijos darbuotojas. 

12. Klausimus ir nutarimų  projektus siūlo ir ruošia valdybos nariai arba VVG administracija. Su 

nutarimų projektais valdybos nariai supažindinami iki posėdžio pradžios. 

13. Į valdybos posėdžius kviečiamas VVG pirmininkas ir administracijos darbuotojai. Valdybą į 

posėdį gali kviesti suinteresuotų institucijų atstovus (ne VVG narius), ekspertus, kitų institucijų, įstaigų ir 

organizacijų atstovus savo kompetencijos klausimais. 

14. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. 

15. Priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo ne mažiau kaip pusė visų valdybos narių. 

Balsams pasiskirsčius lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. 

16. Valdybos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, savo nuomonę gali pareikšti iš anksto raštu ir 

arba el. paštu. 

17. Posėdžiams pirmininkauja valdybos pirmininkas, o kai jis nedalyvauja - jo pavaduotojas. 

 

III. VALDYBOS DOKUMENTAI 

 

18. Valdybos posėdžiai ir priimti nutarimai protokoluojami, nurodant balsavimo rezultatus 

kiekvienu klausimu. 

19. Valdybos nariai dalyvavę posėdyje pasirašo susirinkimo sarašę.  

20. Protokolai ir kita posėdžio rengimo medžiaga saugoma archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 

 



IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21.  VVG visuotiniuose susirinkimuose valdyba informuoja apie savo veiklą, jeigu tai numatyta 

darbotvarkėje. 

22. Kiekvienas VVG valdybos narys atsakingas už savo siūlomus ir priimamus sprendimus. 

23. Valdyba veikia nuolat iki pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama VVG. 

 

____________________________ 

 


