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IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (toliau
– Asociacija) valdybos (toliau – Valdyba) darbo organizavimo tvarką.
2. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurio nariais gali būti fiziniai asmenys
– asociacijos nariai ir asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.
3. Valdybos narių skaičius yra nelyginis, jį nustato visuotinis narių susirinkimas.

II.

VALDYBOS FUNKCIJOS IR ĮGALIOJIMAI

4. Valdybos funkcijas reglamentuoja Asociacijos įstatai, Lietuvos respublikos Asociacijų
įstatymas, kiti teisės aktai.
5. Valdyba:
5.1. priima sprendimus dėl narių priėmimo ir pašalinimo;
5.2. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir
tvirtina jų nuostatus;
5.3. priima sprendimus Asociacijai tapti kitų juridinių asmenų steigėja ar jų nare;
5.4. priima sprendimus dėl darbo užmokesčio mokėjimo pirmininkui ir nustato darbo
užmokesčio dydį;
5.5. skiria audito įmonę Asociacijos veiklai patikrinti;
5.6. vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja šiems įstatams ir kurios nepriskirtos
visuotinio narių susirinkimo ir pirmininko kompetencijai.
5.7. Valdyba renkama trijų metų laikotarpiui.
5.8. Renkant naują valdybą, turi pasikeisti mažiausiai 1/3 narių (ne mažiau kaip po vieną
pilietinės visuomenės, verslo ir valdžios sektorių atstovą).
5.9. Valdybos darbui vadovauja pirmininkas, kuris kartu yra ir asociacijos pirmininkas.
5.10. Už veiklą valdyboje jos nariams neatlyginama.

III.

DARBO ORGANIZAVIMAS

6.
Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Valdybos posėdis
laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ jos narių. Sprendimas, laikomas priimtu, kai už
jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami
susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Balsams
pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

3. Pagrindinė Valdybos veiklos forma yra posėdžiai. Valdybos posėdžiai gali vykti šiais
būdais:
3. 1. Organizuojant posėdį gyvai;
3.2. Organizuojant posėdį rašytiniu būdu (elektroniniu paštu);
3.3. Organizuojant posėdį nuotoliniu būdu per pasirinktą nuotolinio ryšio platformą (Zoom,
Teams ir kt.).
4.
Posėdžius šaukia Asociacijos pirmininkas, jo nesant – įgaliotas valdybos narys.
5. Posėdžius organizuoja Asociacijos darbuotojai.
6.
Posėdžiui pirmininkauja Asociacijos pirmininkas, jo nesant – pirmininko įgaliotas
valdybos narys.
7.
Valdybos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, ne vėliau kaip prieš vieną dieną
privalo apie tai pranešti Asociacijos darbuotojams.
8.
Kai posėdis organizuojamas rašytiniu būdu, valdybos nariams kartu su posėdžio
medžiaga yra siunčiamas valdybos nario balsavimo raštu biuletenis (šio reglamento 1 priedas) su
siūlomais sprendimų projektais. Valdybos narys užpildo balsavimo biuletenį, pasirašo jį fiziniu ar
kvalifikuotu elektroniniu parašu ir el. paštu arba raštu pateikia Asociacijos darbuotojams. Valdybos
nariai, negalintys dalyvauti gyvame ar nuotoliniame posėdyje, nuomonę kiekvienu iš svarstomų
klausimų gali išreikšti raštu, užpildydami balsavimo raštu biuletenį ir pateikdami jį Asociacijos
darbuotojams šiame punkte nurodyta tvarka, ne vėliau kaip prieš 1 valandą iki organizuojamo
posėdžio.
9.
Raštu pateiktą nuomonę pirmininkas turi perskaityti gyvo ar nuotolinio posėdžio
metu, o balsavimo metu raštu išreikšta nuomonė atitinkamai skaičiuojama.
10.
Atsižvelgiant į svarstomų klausimų pobūdį, į posėdžius gali būti kviečiami susiję
asmenys, specialistai iš kitų institucijų.
11.
Visi klausimai posėdžio metu aptariami posėdžio darbotvarkėje nustatyta tvarka, jei
Valdybos nariai bendru sutarimu posėdžio pradžioje nenusprendžia kitaip.
IV.
12.
13.
14.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šis reglamentas įsigalioja jo priėmimo dieną.
Darbo reglamento pakeitimus ir papildymus gali inicijuoti kiekvienas Valdybos narys.
Jis gali būti keičiamas valdybos sprendimu.

Ignalinos rajono vietos veiklos grupės
valdybos darbo reglamento 1 priedas
IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
VALDYBOS NARIO BALSAVIMO RAŠTŲ BIULETENIS
Valdybis nario vardas, pavardė: ______________________________________
Valdybos nariams siūloma balsuoti už sprendimo projektą. Prašome lentelėje
pasirinkti variantą „UŽ“ arba „PRIEŠ“.
DARBOTVARKĖ:
Eil.
Nr.

Sprendimų projektas

„UŽ“

„PRIEŠ“

1.

2.

3.

Prašome šį biuletenį atsiųsti el. paštu
iki 20 m. d. val.
(vardas, pavardė)
(data)

(parašas)

