
DZŪKIJOS KAIMO PL ĖTROS PARTNERIŲ ASOCIACIJOS (DZŪKIJOS VVG)  

ĮSTATAI 

I. BENDROJI DALIS  

1.1. Asociacijos pavadinimas – Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) 
(toliau - Dzūkijos VVG ). 

1.2. Dzūkijos VVG yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė 
forma – asociacija. 

1.3. Dzūkijos VVG veikla apima Lazdijų rajono savivaldybės teritoriją, išskyrus Lazdijų 
miestą. 

1.4. Dzūkijos VVG - pilietinei visuomenei, verslui ir vietos valdžiai atstovaujantis viešasis 
juridinis asmuo, savo veikla siekiantis įgyvendinti Dzūkijos VVG teritorijos plėtros tikslus ir 
tenkinti Dzūkijos VVG teritorijos gyventojų bei jų bendruomenių poreikius 

1.5. Dzūkijos VVG veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijų bei 
kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais. 

1.6. Dzūkijos VVG įsteigta neribotam veiklos laikui.  
1.7. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

 
II. DZŪKIJOS VVG VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR R ŪŠYS 

 
2.1. Dzūkijos VVG veiklos tikslai: 
2.1.1. aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros strategijas, planus ir 

programas Dzūkijos VVG teritorijoje; 
2.1.2. telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei 

organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei 
gerovei kelti; 

2.1.3. skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, aplinkos apsaugos, 
švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse; 

2.1.4. teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo 
plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo; 

2.1.5. organizuoti ir teikti paramą projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;  
2.1.6. organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą; 
2.1.7. skatinti Dzūkijos VVG narių bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis 

nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis 
Lietuvoje ir užsienyje. 

2.2. Dzūkijos VVG pagrindinė veiklos rūšis pagal EVRK – kitų narystės organizacijų veikla. 
2.3. Dzūkijos VVG turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri 

neprieštarauja Dzūkijos VVG įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti. 

III. DZ ŪKIJOS VVG TEIS ĖS IR PAREIGOS 

3.1. Dzūkijos VVG gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios 
neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose 
įstatuose. 

3.2. Dzūkijos VVG turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą ir labdarą iš Lietuvos 
Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybinių, užsienio valstybinių fizinių ir juridinių 
asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos 
įstatymo nustatyta tvarka. 
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IV. DZŪKIJOS VVG NARIAI, J Ų TEISĖS IR PAREIGOS 

4.1 Dzūkijos VVG nariais gali būti Lazdijų rajono savivaldybėje registruoti 18 metų sulaukę 
veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų. 

4.2. Dzūkijos VVG narys turi tokias teises: 
4.2.1. dalyvauti ir balsuoti Dzūkijos VVG visuotiniame narių susirinkime; 
4.2.2. rinkti ir būti renkami į Dzūkijos VVG renkamus organus; 
4.2.3. naudotis Dzūkijos VVG teikiamomis paslaugomis; 
4.2.4. susipažinti su Dzūkijos VVG dokumentais ir gauti visą  turimą informaciją apie jos 

veiklą; 
4.2.5. bet kada išstoti iš Dzūkijos VVG;  
4.2.6. kitas teisės aktuose ir Dzūkijos VVG įstatuose nustatytas teises. 
4.3. Asociacijos narių pareigos: 
4.3.1. laikytis Asociacijos įstatų; 
4.3.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus; 
4.3.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose; 
4.3.4. mokėti Dzūkijos VVG nustatytus narystės mokesčius. 

V. NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA  

5.1. Dzūkijos VVG yra atvira naujiems nariams ir užtikrina lanksčią, atvirą ir 
nediskriminuojančią naujų narių priėmimo tvarką. 

5.2. Dzūkijos VVG nariais gali būti Lazdijų rajono savivaldybėje registruoti 18 metų sulaukę 
veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę prašymą pagal Dzūkijos VVG nustatytą formą ir 
sumokėję stojamąjį mokestį, išskyrus atvejus, kai Dzūkijos VVG nariu norinčio tapti fizinio ar 
juridinio asmens veikla yra draudžiama kitų teisės aktų. 

5.3. Naujų narių priėmimą vykdo Dzūkijos VVG visuotinis narių susirinkimas, o laikotarpiu 
tarp visuotinių narių susirinkimo – Dzūkijos VVG valdyba. 

5.4. Narys, norintis išstoti iš Dzūkijos VVG, turi pateikti raštą dėl išstojimo iš Dzūkijos VVG. 
Narys laikomas išstojęs iš Dzūkijos VVG, kai raštas yra įregistruojamas Dzūkijos VVG. 

5.6. Dzūkijos VVG narys gali būti pašalintas visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu 
laiku nesumokėjo nario mokesčio, praleido iš eilės du ar daugiau visuotinių narių susirinkimų be 
pateisinamos priežasties, nesilaiko Dzūkijos VVG įstatų. 

VI.  DZŪKIJOS VVG VALDYMAS  

6.1. Dzūkijos VVG organai:  
6.1.1. aukščiausias valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas; 
6.1.2. kolegialus valdymo organas – valdyba; 
6.1.3. vienasmenis valdymo organas – pirmininkas. 

VII. VISUOTINIS NARI Ų SUSIRINKIMAS  

7.1 Visuotinis narių susirinkimas: 
7.1.1. keičia Dzūkijos VVG įstatus; 
7.1.2. renka ir iš pareigų atšaukia pirmininką; 
7.1.3. renka ir atleidžia valdybą arba pavienius jos narius; 
7.1.4. renka ir atleidžia revizorių; 
7.1.5. nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo 

tvarką; 
7.1.6. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina asociacijos metinių finansinių 

ataskaitų rinkinį. 
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7.1.7. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 
likvidavimo). 

7.2. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Dzūkijos VVG nariai. 
7.3. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Visuotinio narių 

susirinkimo dalyvis gali atstovauti tik vieną Dzūkijos VVG narį. 
7.4. Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka: 
7.4.1. ataskaitinį visuotinį Dzūkijos VVG narių susirinkimą vieną kartą metuose šaukia 

Dzūkijos VVG pirmininkas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Pranešimą 
apie visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus Dzūkijos VVG 
pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo elektroniniu paštu, paštu arba įteikiamas pasirašytinai išsiunčia 
Dzūkijos VVG nariams ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki visuotinio narių 
susirinkimo dienos; 

7.4.2. neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas Dzūkijos VVG valdybos, 
Dzūkijos VVG pirmininko arba ne mažiau kaip 1/3 Dzūkijos VVG narių reikalavimu. Pranešimas 
Dzūkijos VVG nariams apie neeilinio visuotinio  narių susirinkimo datą, laiką, vietą, darbotvarkės 
klausimus turi būti išsiųstas elektroniniu paštu, paštu arba įteikiamas pasirašytinai ne vėliau kaip 
prieš 3 (tris) kalendorines dienas iki neeilinio visuotinio narių susirinkimo dienos; 

7.4.3. visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 
1/2 Dzūkijos VVG narių. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime 
Dzūkijos VVG narių dauguma. Sprendimams dėl įstatų pakeitimo ir Dzūkijos VVG pertvarkymo, 
reorganizavimo ar jos likvidavimo reikia 2/3 dalyvaujančių susirinkime Dzūkijos VVG narių balsų; 

7.4.4. jei visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ta pačia sušaukimo tvarka, ne vėliau 
kaip per mėnesį sušaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio 
susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek Dzūkijos VVG narių dalyvavo susirinkime; 

7.4.5. visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo 
sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Dzūkijos VVG narys ar valdymo 
organas;  

7.4.6. visuotiniai narių susirinkimai turi būti protokoluojami.  

VIII. VALDYBA  

8.1. Dzūkijos VVG valdybą 3 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių 
susirinkimas. Valdybą sudaro 11 narių, kuriais gali būti fiziniai asmenys – Dzūkijos VVG nariai ir 
Dzūkijos VVG narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. 

8.2. Dzūkijos VVG valdyba renkama visuotiniame narių susirinkime pagal skaidrią ir 
demokratinę procedūrą, nepažeidžiant partnerystės principo, turi atstovauti skirtingiems sektoriams 
(partneriams) bei atitikti visus VVG kolegialiam valdymo organui taikomus reikalavimus, 
numatytus Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 
atrankos taisyklėse. Valdyba iš savo narių savo veiklos laikotarpiui renka valdybos pirmininką. 

8.3. Valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. 
8.4. Valdyba veikia vadovaudamasi Dzūkijos VVG įstatais, visuotinio narių susirinkimo 

sprendimais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 
8.5. Dzūkijos VVG valdyba: 
8.5.1. tvirtina Dzūkijos VVG valdybos darbo reglamentą, vietos projektų atrankos darbo 

reglamentą, taisykles bei kitus dokumentus, susijusius su Dzūkijos VVG veikla ir vietos plėtros 
strategijų įgyvendinimu; 

8.5.2. priima sprendimus dėl vietos projektų finansavimo bei paramos lėšų paskirstymo; 
8.5.3. priima sprendimus dėl dalyvavimo projektinėje veikloje;  
8.4.4. laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų priima sprendimus dėl naujų narių 

priėmimo į Dzūkijos VVG; 
8.5.5. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, nustato jiems atlyginimo dydį; 
8.5.6. priima sprendimus dėl Dzūkijos VVG lėšų ir turto naudojimo ar perleidimo;  
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8.5.7. sprendžia klausimus dėl Dzūkijos VVG buveinės adreso keitimo; 
8.5.8. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų, filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos 

nutraukimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; 
8.6. Dzūkijos VVG valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas. 

IX. PIRMININKAS:  

9.1. Dzūkijos VVG pirmininką renka visuotinis narių susirinkimas 3 (trejų) metų laikotarpiui.  
9.2. Dzūkijos VVG pirmininkas: 
9.2.1. atstovauja Dzūkijos VVG interesams valstybinėse, nevyriausybinėse organizacijose, 

teismuose, santykiuose su fiziniais ar juridiniais asmenimis; 
9.2.2. organizuoja bei koordinuoja Dzūkijos VVG veiklą; 
9.2.3. Dzūkijos VVG vardu sudaro ir pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis; 
9.2.4. valdybos sprendimu priima ir atleidžia darbuotojus;  
9.2.5. vykdo Dzūkijos VVG narių apskaitą; 
9.2.6. organizuoja visuotinius narių susirinkimus; 
9.2.7. rengia veiklos ataskaitą bei teikia ją tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui pasibaigus 

kalendoriniams metams per 4 mėnesių laikotarpį; 
9.2.8. organizuoja viešos informacijos paskelbimą; 
9.2.9. vykdo visuotinio narių susirinkimų ir valdybos sprendimus; 
9.3. Dzūkijos VVG pirmininkas gali įgalioti kitą VVG valdybos narį arba darbuotoją 

pavaduoti pirmininką savo kompetencijos ribose. 

X. LĖŠŲ IR PAJAM Ų NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROL ĖS TVARKA  

10.1. Dzūkijos VVG leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir 
lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir 
disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus 
veiklos tikslus. 

10.2. Dzūkijos VVG lėšų šaltiniai gali būti tokie: 
10.2.1. steigėjų skiriamos lėšos; 
10.2.2. pajamos už paslaugas, sutartinius darbus, parduotą turtą; 
10.2.3. ES, valstybės ir savivaldybės lėšos; 
10.2.4. Lietuvos ir užsienio fondų lėšos; 
10.2.5. lėšos, gautos kaip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą; 
10.2.6. stojamasis įnašas ir metinis nario mokestis; nario mokesčio tvarka nustatoma atskiru 

sprendimu; 
10.2.7. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Vietos veiklos grupės lėšas; 
10.2.8. skolinto kapitalo lėšos; 
10.2.9. kitos teisėtai gautos ar įgytos lėšos. 
10.3. Lėšoms, gaunamoms iš kitų šaltinių, panaudoti išlaidų sąmata sudaroma, jeigu to 

reikalauja lėšas suteikiantys subjektai. 
10.4. Vietos veiklos grupė lėšas ir turtą, gautas kaip labdarą ar paramą, taip pat gautas pagal 

testamentą, naudoja įstatuose numatytiems tikslams ir veiklai įgyvendinti, atsižvelgiant į labdaros ir 
paramos davėjų ar testatoriaus pageidavimus. 

10.5. Valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka 
tikrinti Vietos veiklos grupės veiklą. 

10.6. Dzūkijos VVG veiklą kontroliuoja revizorius, kurį renka visuotiniame narių susirinkime 
3 metų laikotarpiui. Pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip per 4 mėnesius revizorius 
parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Dzūkijos VVG veiklos patikrinimo ataskaitą. 

10.7. Vietos veiklos grupė lėšų ir pajamų, turto naudojimą, veiklos kontrolę vykdo įstatymų 
nustatyta tvarka. 
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XI. FILIAL Ų IR ATSTOVYBI Ų STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS 
 

11.1. Dzūkijos VVG turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės 
steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima Dzūkijos VVG visuotinis narių susirinkimas.  

 
XII. PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI 

 
12.1. Dzūkijos VVG protokolai, sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija 

skelbiama www.dzukijosvvvg.lt. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Dzūkijos VVG 
buveinėje.  

12.2. Kai Dzūkijos VVG skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro 
leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.  

12.3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Dzūkijos VVG veiklą pateikimo nariams tvarką 
tvirtina Dzūkijos VVG valdyba. 

12.4. Dzūkijos VVG dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama 
neatlygintinai. 

 
XIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 

  
13.1. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 

XIV. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA 

14.1. Dzūkijos VVG pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio 
kodekso nustatyta tvarka ir LR Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka. 
 
 
Įstatai patvirtinti 2015 m. rugsėjo 9 d. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) 
visuotiniame narių susirinkime. 
 
Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) 
 
pirmininkė Sandra Sinkevičienė 


