ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2015-10-28 Nr. 1
Elektrėnai
Susirinkime dalyvauja: 28 VVG nariai iš 42 (susirinkime dalyvavo 2 svečiai, kurie neturėjo balsavimo
teisė) (sąrašas pridedamas).
Susirinkimo pirmininkas: Lina Bernatavičienė
Susirinkimo sekretorius: Irena Petkevičienė
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl įstatų keitimo.
2. Dėl nario mokesčio dydžio.
1.SVARSTYTA. Dėl įstatų keitimo.
Klausimą pristatė Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės (toliau – VVG) administratorėkonsultantė R. Česnauskaitė.
VVG 2015 m. rugsėjo 30 d. yra pateikusi Nacionalinei mokėjimo agentūrai vertinti paraišką ir
Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015-2023 m. kaimo vietovių vietos plėtros strategiją
(toliau – VPS) paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę
BIVP. Pateiktų dokumentų duomenų vertinimo metu, vertinant VVG tinkamumą, nustatyti
neatitikimai šiems VPS atrankos taisyklių, patvirtintų LR Žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d.
įsakymu Nr. 3D-343 (toliau-Taisyklės), reikalavimams:
1) vadovaujantis Taisyklių 15.3.2. papunkčiu, įstatuose turi būti informacija, kuri užtikrintų
įsipareigojimą, kad kolegialaus VVG valdymo organo nariai keistųsi VPS įgyvendinimo metu, t. y., ne
rečiau kaip kas 3 metus pasikeistų mažiausiai 1/3 kolegialaus valdymo organo narių, ne mažiau kaip
po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą.
2) vadovaujantis Taisyklių papunkčiu 15.1., VVG įstatuose turi būti informacija apie nustatytą
privalomą mokėti stojamąjį ir (arba) metinį narystės VVG mokestį, kuris neturi viršyti 50 Eur per
metus juridiniam asmeniui ir 30 Eur per metus fiziniam asmeniui.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prašo pateikti įstatus, atitinkančius šiuos Taisyklių reikalavimus.
Parengta nauja įstatų redakcija, kurioje pateikiama reikalaujama informacija. Šiuos parengtus įstatus
VVG nariai turėjo galimybę peržiūrėti. Kokių turite pastabų naujai įstatų redakcijai?
VVG valdybos narys J. Grybauskas (valdžios sektoriaus atstovas) pasiūlė, jog reikėtų įtraukti
formuluotę, kad nario mokestį iki tam tikros sumos kasmet nustato visuotinis susirinkimas. Įstatuose
reikia suvienodinti vartojamus terminus, kadangi stojamojo mokesčio atveju vartojama sąvoka
„stojamasis įnašas“. Turėtų būti „stojamasis mokestis“, kaip ir „nario mokestis“.
Reikia papildyti įstatus nuostata, kaip renkamas valdybos pirmininkas. Papildyti, kas nustato nario
mokesčio dydį. Įrašyti formuluotę, kad VVG susirinkimo priimti nutarimai yra teisėti, jei susirinkime
dalyvauja daugiau negu pusė VVG narių.
VVG narys E. Vėželis: gal įtraukti nuostatą, kad VVG administracija galėtų derinti redakcinio
pobūdžio įstatų pakeitimus.
VVG narė D. Aleksiūnienė: įtraukti nuostatą, kad VVG valdyba galėtų derinti redakcinio
pobūdžio įstatų pakeitimus.
J. Grybauskas: su valdyba galima būtų derinti redakcinio pobūdžio pakeitimus.
D. Aleksiūnienė: susirinkimui siūlau pritarti įstatų pakeitimams pagal NMA vertintojų
reikalavimus, o teisiškai įregistruoti pakeistus įstatus po to, kai atsakingos institucijos nutars, ar įstatų
keitimas privalomas.

R. Česnauskaitė: siūlau balsuoti už įstatų keitimą.
BALSAVIMAS: už įstatų keitimą balsuota vienbalsiai: 28 už, 0 prieš, 0 susilaikė
NUTARTA: pritarti įstatų keitimui.
2. SVARSTYTA. Dėl nario mokesčio dydžio.
E.Vėželis pasiūlė, kad kiekvienam nariui būtų nustatytas 5 Eur metinis narystės mokestis.
I. Petkevičienė pasiūlė, kad juridiniams asmenims būtų nustatytas 10 Eur, o fiziniams asmenims – 5
Eur metinis narystės mokestis.
D. Aleksiūnienė pasiūlė, kad VVG nariams, naujai įstojusiems per pirmą metų pusmetį, iki liepos 1
d., tais metais būtų privalomas stojimo ir narystės mokestis, o įstojusiems per antrą metų pusmetį, tais
metais privalomas tik stojimo mokestis.
J. Grybauskas pasiūlė nustatyti datą, iki kada mokestis turi būti sumokamas, pvz., iki lapkričio 1 d.
BALSAVIMAS:
Už 5 Eur narystės mokestį balsavo: 26 VVG narių, 2 susilaikė.
Už diferencijuotą (10 Eur ir 5 Eur) narystės mokestį balsavo 2 VVG nariai.
NUTARTA: nustatomas 5 Eur metinis narystės mokestis; VVG nariams, naujai įstojusiems per pirmą
metų pusmetį, iki liepos 1 d., tais metais būtų privalomas stojimo ir narystės mokestis, o įstojusiems
per antrą metų pusmetį, tais metais privalomas tik stojimo mokestis.
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