
LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS REGIONŲ VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ 
TINKLO (LŽRVVGT) 

VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS  

	

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Šis LŽRVVGT Valdybos darbo reglamentas nustato LŽRVVGT Valdybos darbo tvarką, narių teises, 

pareigas ir atsakomybę. 

2. LŽRVVGT Valdyba (toliau – Valdyba) yra kolegialus LŽRVVGT valdymo organas, renkamas 

Visuotiniame narių susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę procedūrą 2 metų laikotarpiui LŽRVVGT 

įstatų nustatyta tvarka.  

3. Valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, LŽRVVGT 

įstatais, Visuotinio narių susirinkimo sprendimais bei Valdybos darbo reglamentu. 

4. Valdyba yra savarankiška ir priima sprendimus laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 

skaidrumo principų. 

 

II. VALDYBOS FUNKCIJOS  

5. Valdybos nariais gali būti LŽRVVGT narių – juridinių asmenų (ŽRVVG/ dvisektorės VVG)įstatuose 

nustatyta tvarka deleguoti atstovai. 

6. Iš tos pačios ŽRVVG/ dvisektorės VVG į Valdybą gali būti išrinktas tik vienas atstovas.  

7. Valdyba sudaro ne daugiau kaip 7 nariai, iš kurių 2/3 yra gavę paramą pagal 2014-2020 metų Lietuvos 

Žuvininkystės sektoriaus Veiksmų programos priemones „Parengiamoji parama“ ir (arba) „Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“. 

8. LŽRVVGT Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas, tačiau kas 2 metai turi pasikeisti ne mažiau 

1/3 valdybos narių.  

9. Valdyba atskaitinga Visuotiniam narių susirinkimui.  

10. Valdybos darbui vadovauja LŽRVVGT pirmininkas (toliau-Pirmininkas), kurį 2 metų laikotarpiui atviru 

balsavimu iš Valdybos narių renka Visuotinis narių susirinkimas.  

11. Valdybos narius gali atšaukti juos delegavusi Vietos veiklos grupė arba LŽRVVGT Visuotinis narių 

susirinkimas.  

12.  Valdyba: 

12.1.tvirtina Valdybos darbo reglamentą bei kitus dokumentus, susijusius su LŽRVVGT veikla; 

12.2.nustato Pirmininko veiklos sritis ir suteikia įgaliojimus veikti LŽRVVGT vardu; 



12.3.priima sprendimus dėl paramos sutarties įgyvendinimo; 

12.4.priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; 

12.5.priima sprendimus dėl dalyvavimo tarpregioniniuose, tarptautiniuose projektuose ir 

nacionaliniuose projektuose; 

12.6.tvirtina LŽRVVGT simboliką (logotipą) ir nustato jos naudojimo sąlygas; 

12.7.laikotarpiu tarp susirinkimų priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo į LŽRVVGT; 

12.8.šaukia Visuotinius narių susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę, pateikia visą reikiamą medžiagą 

darbotvarkės klausimams svarstyti arba paveda tai atlikti Pirmininkui;  

12.9. ieško lėšų LŽRVVGT veiklai finansuoti; 

12.10.tvirtina metinę išlaidų sąmatą; 

12.11.priima sprendimus dėl LŽRVVGT struktūros ir pareigybių;  

12.12.nustato pareiginius reikalavimus samdomiems darbuotojams; 

12.13.svarsto klausimus dėl LŽRVVGT turto ir lėšų įsigijimo, naudojimo, valdymo ir disponavimo; 

12.14.rengia ir pateikia Visuotiniam narių susirinkimui LŽRVVGT veiklos ir praėjusių finansinių metų 

ataskaitas;  

12.15. svarsto narių pateiktus klausimus. 

 

III. VALDYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

13.Valdybos narių teisės: 

   13.1. pagal suteiktą Pirmininko įgaliojimą atstovauti LŽRVVGT ir vykdyti nutarimus ir pavedimus;  

   13.2. žodžiu ir raštu išsakyti savo pastabas ir pasiūlymus svarstomais klausimais;  

 13.3. atsistatydinti iš Valdybos nario pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu įspėjant Pirmininką 

ne vėliau kaip prieš 10 dienų; 

   13.4. gauti informaciją apie LŽRVVGT visą vykdomą veiklą. 

14.Valdybos narių pareigos: 

14.1. pripažinti šį Valdybos darbo reglamentą; 

14.2. aktyviai dalyvauti Valdybos posėdžiuose; 

14.3. laikytis konfidencialumo ir saugoti LŽRVVGT informaciją, jei ji yra ne vieša;  

14.4. nedalyvauti balsavime, jei svarstomas klausimas liečia asmeninius, ar atstovaujamos organizacijos 

interesus;  

14.5. LR teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoti viešuosius ir privačiuosius interesus.  

 



IV. VALDYBOS SUSIRINKIMŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 

15.Valdybos darbui vadovauja Pirmininkas, kurio rinkimo tvarka, pareigos ir teisės aprašytos  

      LŽRVVGT įstatuose.   

16. Valdybos susirinkimai šaukiami Pirmininko arba 1/3 Valdybos narių iniciatyva ne 

      rečiau, kaip vieną kartą per ketvirtį. Valdybos susirinkimui  pirmininkauja išrinktas Valdybos narys.  

17. Valdybos susirinkimo darbotvarkę sudaro Pirmininkas. Susirinkimo metu darbotvarkė gali būti  

       papildyta, už ją balsuojama posėdžio pradžioje.  

18. Valdybos sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip ½ (pusė) visų Valdybos susirinkime  

       dalyvaujančių narių. 

19.  Sprendimai Valdybos susirinkime priimami atviru balsavimu paprasta susirinkime dalyvavusių narių 

      balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Pirmininko balsas.    

20. Valdybos  nariai apie susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkės projektą turi būti informuoti   

      elektroniniu paštu ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas. 

21. Apie negalėjimą dalyvauti Valdybos susirinkime, Valdybos narys turi informuoti Pirmininką  

      elektroniniu paštu lzrvvgt2017@gmail.com arba skambučiu ne vėliau kaip prieš 2 dienas  

      iki posėdžio.   

22. Jei Valdybos narys nedalyvauja be pateisinamos priežasties iš eilės 3 susirinkimuose, toks jo elgesys  

      svarstomas Valdybos posėdyje, kur gali būti priimtas sprendimas siūlyti LŽRVVGT narių  

      Visuotiniam susirinkimui panaikinti Valdybos nario įgaliojimus.   

23.Valdyba į susirinkimą gali kviesti suinteresuotų institucijų atstovus (ne LŽRVVGT narius), ekspertus, 

     kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovus jų kompetencijos klausimais.   

24. Kai posėdis nesusijęs su Vietos projektų atranka, jame gali dalyvauti visi LŽRVVGT nariai ir  

      administracijos darbuotojai su patariamojo balso teise.  

25. Išskirtiniais darbotvarkės klausimais Valdyba gali nutarti rengti uždarus posėdžius.   

26.Valdybos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Valdybos posėdžio pirmininkaujantis ir  

      sekretoriaujantis.   

27. Esant skubiam, ir (ar) vienam atskiram klausimui, kuriam yra reikalingas Valdybos sprendimas,  

     Pirmininko sprendimu gali būti inicijuota rašytinė nutarimo priėmimo procedūra  pagal šią tvarką:   

 27.1.Svarstomu klausimu Pirmininkas Valdybos nariams elektroniniu paštu lzrvvgt2017@gmail.com   

   siunčia   dalinai užpildytą LŽRVVGT Valdybos narių balsavimo biuletenį (toliau-Biuletenis)   

  (Priedas Nr.1) su  nutarimo projektu; 

 27.2. Kiekvienas Valdybos narys pareiškia savo nuomonę pateiktu klausimu užpildydamas biuletenį 



      ir  elektroniniu paštu, per 2 dienas nuo klausimo ir dokumentų pateikimo, sugrąžina jį Pirmininkui;  

 27.3. Jei Valdybos narys per nurodytą terminą nepareiškė nuomonės ar pastabų, Pirmininkas ar  

      įgaliotas LŽRVVGT administracijos darbuotojas perspėja Valdybos narį telefoniniu skambučiu ir 

      pakartotinai paprašo pateikti nuomonę raštu - elektroniniu paštu;   

 27.4. Pirmininkas ar įgaliotas LŽRVVGT administracijos darbuotojas rašytinės procedūros būdu  

      priimtą sprendimą įformina protokolu išdėstant visų Valdybos narių nuomonę. Protokolą pasirašo  

      Pirmininkas ir protokolą parengęs asmuo.  

 

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

28. Valdybos nariai atlygio už veiklą Valdyboje negauna. 

29. Visus Valdybos klausimus, nenumatytus šiame Valdybos darbo reglamente, sprendžia Pirmininkas. 

30. Valdybos darbo reglamento pakeitimus ir papildymus gali inicijuoti kiekvienas Valdybos narys, 

pasiūlymus dėl pakeitimo ar papildymo pateikiant raštu Pirmininkui. Reglamento svarstymo klausimas 

įtraukiamas į artimiausio Valdybos susirinkimo darbotvarkę.   

31. Valdybos darbo reglamentas ar jo pakeitimai bei papildymai įsigalioja patvirtinimo Valdybos 

susirinkime dieną, išskyrus, kai nurodoma kita įsigaliojimo data.  

                                      _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      LŽRVVGT Valdybos darbo reglamento patvirtinto   

Valdybos susirinkime vykusiame 2017–X-x 

PRIEDAS Nr.1 

 

 

 

           LŽRVVGT VALDYBOS NARIŲ BALSAVIMO BIULETENIS 

 

                  Balsavimas raštu ir (ar) siunčiant elektroniniu būdu 

 

 LŽRVVGT Valdybos nariui ............................................................................ 

.............................................................................................................................. 

Biuletenio siuntimo (pateikimo) data................................................................... 

 

Nutarimas pateiktas balsavimui............................................................................ 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

 

LŽRVVGT Valdybos nario valios išreiškimas: 

UŽ SUSILAIKAU PRIEŠ 

   

 

 

Biuletenio grąžinimo (pateikimo) data...................................... 

 

______________________                                              _______________ 
 LŽRVVGT Valdybos nario                                                                                               parašas 
vardas, pavardė 


