
KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO, 

PAŠALINIMO IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis tvarkos aprašas nustato Kėdainių miesto vietos veiklos grupės (toliau – Kėdainių miesto VVG) 

narių priėmimo, išstojimo, pašalinimo ir narių mokesčių mokėjimo tvarką (toliau – Tvarka).  

2.  Šios Tvarkos privalo laikytis visi Asociacijos nariai.  

 

II. ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO  

IŠ ASOCIACIJOS SĄLYGOS 
 

3. Kėdainių miesto VVG nariais gali būti Kėdainių miesto seniūnijos teritorijoje registruoti ir veiklą 

vykdančios bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos, asocijuotos 

verslo struktūros ir (ar) įmonės ir rajono savivaldybė, sumokėję stojamąjį mokestį ir priimti į narius 

Kėdainių miesto VVG visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Kėdainių miesto VVG veikloje 

juridiniam asmeniui atstovauja jo deleguotas atstovas arba pakaitinis asmuo.  

4. Juridinis asmuo, pageidaujantis tapti Kėdainių miesto VVG  nariu, pateikia įstaigos/organizacijos 

vadovo parašu patvirtintą prašymą Kėdainių miesto VVG pirmininkui. Prie prašymo būtina pridėti 

juridinio asmens (norinčio tapti miesto VVG nariu) Juridinių asmenų registro išrašo (registracijos 

pažymėjimo) ir aukščiausio valdymo organo sprendimo tapti Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 

nariu ir atstovo delegavimo pagrindą patvirtinančio dokumento (visuotinio narių/kolegialaus 

valdymo organo susirinkimo protokolo; akcininkų sprendimo ir pan.) kopijas.   

5. Pirmininkas prieš priimant į Asociaciją naują narį, supažindina su Asociacijos įstatais ir 

Asociacijos nario mokesčių mokėjimo tvarka ir dydžiu.  

6. Kėdainių miesto VVG narys privalo laikytis įstatų ir kitų vidaus veiklos dokumentų, vykdyti  

visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimus, tausoti Kėdainių miesto VVG turtą, mokėti 

kasmetinį nario  mokestį. 

7. Kėdainių miesto VVG narys, norintis išstoti iš asociacijos narių, pateikia prašymą raštu Kėdainių 

miesto VVG valdybai. Juridinis asmuo prie prašymo pateikia organo, kuris pagal įstatus turi teisę 

nuspręsti tapti kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimą dėl išstojimo iš Kėdainių miesto VVG.  

Narystė pasibaigia nuo prašymo padavimo dienos, jei prašyme nenurodyta vėlesnė diena. Nario 

išstojimą tvirtina Kėdainių miesto VVG valdyba.  

8. Kėdainių miesto VVG narys gali būti pašalintas visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu du 

metus iš eilės nemokėjo nario mokesčio, nevykdė sutartinių įsipareigojimų, jo veikla prieštarauja 

Kėdainių miesto VVG ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytiems tikslams, trukdo 

įgyvendinti Kėdainių miesto VVG uždavinius ir (ar) vykdyti jos funkcijas, atskleidęs konfidencialią 

informaciją, kitaip grubiai pažeidęs įstatus arba kai jo elgesys prieštarauja bendru sutarimu 

numatytoms organizacijos vertybėms. 

9. Asociacijos nariui apie svarstymą dėl pašalinimo iš Kėdainių miesto VVG yra pranešama įstatų 

numatyta tvarka (įstatų 53 p.).  

10. Pašalinto nario stojamasis nario įnašas ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn 

perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. 

 

 

III. ASOCIACIJOS NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA 

 

11. Stojamasis įnašas – nariui juridiniam asmeniui – 20,00 Eur.  

12. Kėdainių miesto VVG visuotiniam narių susirinkimui pritarus prašymui dėl narystės Kėdainių 

miesto VVG, narys stojamąjį įnašą sumoka ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų.  

13. Metinis nario mokestis – nariui juridiniam asmeniui – 10,00 Eur.  



14. Pirmasis nario mokestis yra sumokamas ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo nario 

įstojimo į Kėdainių miesto VVG.  

15. Kėdainių miesto VVG narys už einamuosius metus nario mokestį privalo sumokėti iki einamųjų 

metų balandžio 1 d.  

16. Naujiems nariams, įstojusiems į Kėdainių miesto VVG, nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d., 

sumokėtas nario mokestis įskaitomas už einamuosius ir ateinančius metus. 

17. Stojamasis įnašas ir nario mokestis yra mokamas pavedimu į Kėdainių miesto VVG 

atsiskaitomąją sąskaitą banke.  

18. Nario mokesčio surinkimą administruoja Kėdainių miesto VVG finansininkas arba Kėdainių 

miesto VVG visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

19. Kėdainių miesto VVG turtas ir lėšos turi būti naudojamos jos įstatuose numatytiems tikslams 

pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Kėdainių miesto VVG 

nariams. 

20. Ši Tvarka įsigalioja nuo Kėdainių miesto VVG visuotinio narių susirinkimo patvirtinimo dienos 

ir galioja kol Tvarka nebus atšaukta, pakeista ar papildyta. 

_____________________________ 

 




