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V. PRIĖMIMO Į VIETOS VEIKLOS GRUPĘ, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

  

 24. Norėdamas tapti Vietos veiklos grupės nariu, fizinis ar juridinis asmuo Vietos veiklos 
grupės pirmininkui pateikia:  

 24.1. fizinis asmuo – prašymą priimti į Vietos veiklos grupės narius.  

 24.2. juridinis asmuo – prašymą priimti į Vietos veiklos grupės narius, juridinio asmens 
įstatų kopiją, įgalioto organo sprendimą tapti Vietos veiklos grupės nariu, juridinio asmens vadovo 
įgaliojimą, išduotą į Vietos veiklos grupę deleguotiems asmenims, arba balsavimo teisės 
perleidimo sutartį. Vietos veiklos grupės narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas 
visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių (akcininkų, pajininkų, 
narių) ar valdymo organo narių.  

 25. Nutarimą dėl naujų narių priėmimo priima Vietos veiklos grupės visuotinis narių 
susirinkimas Valdybos teikimu. Vietos veiklos grupės nariu tampama iš karto po visuotinio narių 
susirinkimo, kuriam pritaria ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkimo narių balsų dauguma ir sumokėjus 
stojamąjį įnašą.  

 26. Norėdamas išstoti iš Vietos veiklos grupės narių, fizinis ar juridinis asmuo Vietos veiklos 
grupės pirmininkui pateikia: 

 26.1. fizinio asmens – prašymą išstoti iš Vietos veiklos grupės narių; 

 26.2. juridinis asmuo – prašymą ir juridinio asmens sprendimą dėl išstojimo iš Vietos veiklos 
grupės narių; 

 27. Nutarimą dėl išstojimo iš Vietos veiklos grupės narių priima Vietos veiklos grupės valdyba. 

 28. Vietos veiklos grupės narys gali būti pašalintas iš Vietos veiklos grupės, jeigu jis pažeidė 
Vietos veiklos grupės įstatus, Vietos veiklos grupės vidaus veiklos dokumentų reikalavimus. Jo veikla 
prieštarauja Vietos veiklos grupės tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, trukdo įgyvendinti 
Vietos veiklos grupės uždavinius ir vykdyti jos funkcijas. Be pateisinamos priežasties per 
kalendorinius metus nedalyvavo Vietos veiklos grupės veikloje, nesumokėjo nustatytų nario 
mokesčių. 

 29. Nutarimą dėl nario pašalinimo iš Vietos veiklos grupės priima Vietos veiklos grupės 
visuotinis narių susirinkimas. 
 


