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KALVARIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPES
TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalvarijos vietos veiklos grupes (toliau -VVG) tarybos darbo reglamentas (toliau-
Reglamentas) nustato VVG tarybos (toliau- Taryba) darbo tvark4: tarybos posedZiq Saukim4 ir
informavim4 apie Saukiamus posedZius, posedZiq organrzavrm4, sprendim4 priemim4 ir kitq
proceduriniq veiksmq atlikim4.

2. Taryba yra kolegialus VVG valdymo organas, renkamas visuotinio nariq susirinkime
pagal skaidri4 ir demokrating proced[rq, nepaLeidLiant partnerystes principo, turi atstovauti
skirtingiems sektoriams (partneriams) bei atitikti visus VVG kolegialiam valdymo organui
taikomus reikalavimus, numatytus Vietos pletros strategijq, igyvendinamq bendruomeniq
inicijuotos vietos pletros b[du, atrankos taisyklese, Taryba renkama trijq metq laikotarpiui
i5 vienuolikos nariq. Taryba i5 savo nariq savo veiklos laikotarpiui renka tarybos pirminink4,

3, 113 Tarybos nariq turi blti iSklausE mokymo kursus, susijusius su LEADER metodo
taikymu.

4. Taryba savo veikloje vadovaujasi VVG istatais, Siuo Reglamentu, visuotinio
nariq susirinkimo sprendimais, Lietuvos Respublikos istatymais, kitais teises aktais ir
VVG vidaus dokumentais.

5. Taryba savo sprendimus priima laikydamasi lygiateisi5kumo, nediskriminavimo,
abipusio pripaZinimo, proporcingumo ir skaidrumo principq, Priimdama sprendimus Taryba yra
savarankiSka.

6. Taryba atskaitinga visuotiniam susirinkimui,
7. Tarybos nariams gali bflti numatyta ir kitq papildomq s4lygq, kurias tvirtina visuotinis

susirinkimas.

8. Tarybos narius gali at5aukti juos delegavusi orgamzacrja arba VVG nariq
visuotinis susirinkimas. Vietoje atSauktq Tarybos nariq visuotinis nariq susirinkimas i5renka
naujus.

9. Tarybos veiklos metu sumaZejus nariq skaidiui, Taryba papildoma naujais nariais,
Nauji nanai skiriami i5 tos atstovq grupes, kurios narys pasitrauke i5 Tarybos.

II. TARYBOS FUNKCIJOS

10. Taryba:

10,1, tvirtina Tarybos darbo reglament4, vietos projektq atrankos komiteto darbo
reglament4, kitus dokumentus, susijusius su VVG veikla ir vietos pletros strategijos

igyvendinimu;
I0.2. priima sprendimus del vietos projektq finansavimo bei paramos lesq

paskirstymo;

10.3. priima sprendimus del darbuotojq priemimo ir atleidimo i5 darbo. fgalioja
Tarybos pirminink4 atstovauti darbdavi darbo santykiuose su VVG administravimo vadovu;



10,4.priima sprendimus del VVG leSq ir turto naudojimo, valdymo ir disponavimo;
10.5, priima sprendim4 del kitq juridiniq asmenq, filialq ir atstovybiq steigimo ir del tapimo

kitq j uridiniq asmenq dalyviu;

10.6. teikiapasi[lymus del VVG istatq pakeitimo;
10.7. vykdo VVG visuotinio nariq susirinkimo sprendimus;
10,8. nustato VVG nariq mokesdiq mokejimo tvark4;

10.9, pagal savo kompetencij4 priima sprendimus VVG darbo organizavrmo klausimais.

III. TARYBOS NARIO TEISES IR PAREIGOS

11. Tarybos nariai turi teisg:

1 1.1. dalyvauti ir balsuoti VVG visuotiniame nariq susirinkime;
11.2. bet kada iSstoti i5 VVG;
1 1.3. bUti renkami Tarybos pirmininku;
1 1.4, naudotis VVG teikiamomis paslaugomis;
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dokumentais ir gauti vis4 turim4 inrormacij4 apie jos veikl4;

12.1. vykdyti vvG visuotinio nariq susirinkimo ir pirmininko sprendimus;
12.2. dalyvauti VVG tarybos posedZiuose;

12.3. pripaLinti Reglament4;

r2.4. laikytis konfidencialumo ir saugoti vvc informacij4, jei ji yra ne viesa;
12.5. prane5ti Tarybai apie savo at5aukim4;

12.6. moketi kasmetini nario mokesti.

IV. TARYBOS posEnl,lg DARBO ORGANIZAVIMAS

13, Tarybos posedZius ne rediau kaip vien4 kar14 per ketvirti Saukia Tarybos pirmininkas.
14. Neeilinis Tarybos posedis gali bfiti Saukiamas, jei to ra5tu reikalauja daugiau kaip puse

Tarybos nariq.

15. Tarybos posedZiq darbotvarkg sudaro Tarybos pirmininkas. PosedZio metu darbotvarke
gali bDti papildyta, uZ j4 balsuojama posedZio pradZioje. Tarybos nariai apie posedLio vietq,laik4 ir
darbotvarkes projekt4 turi bDti informuojami ne veliau kaip prie5 2 dienas elektroniniu paStu arba
laiSku. Esant neatideliotiniems klausimams, gali buti Saukiamas skubus Tarybos posedis. Informacijq
apie posedZio viet4, laik4 ir darbotvarkes projekt4 Tarybos nariams pateikiama VVG administracijos
darbuotojai.

16. VVG administracija uZtikrina sekretoriavim4 Tarybos posedZiq metu.
17. Apie galimybg dalyvauti Tarybos posedyje, kiekvienas Tarybos narys turi informuoti

administracijos darbuotoj4, siuntusi informacij4, elektroniniu pa5tu arba skambudiu ne veliau nei
diena iki posedZio.

18. Tarybos posedis gali priimti sprendimus darbotvarkes klausimais, jei jame dalyvauja
daugiau kaip puse VVG Tarybos nariq. Nustadius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra
viso posedZio metu. Sprendimai Tarybos posedyje priimami atviru balsavimu paprasta susirinkime
dalyvavusiq balsq dauguma. Tuo atveju, kai i Tarybos posedi nesusirenka reikalingas Tarybos nariq
skaidius, ne veliau kaip per 14 dienq turi buti su5auktas pakartotinis posedis.

19. Tarybos posedZiui vadovauja Tarybos pirmininkas. Jei jis negali dalyvauti, vadovauja
kitas Tarybos narys, ra5ti5kai igaliotas Tarybos pirmininko.

20. Tarybos posedZio pirmininkas:



- tikrina kvorum4;
- skelbia darbotvarkg ir teikia j4 tvirtinimui;
- vadovauja svarstymq eigai;
- remdamasis svarstymqrczultatars, formuoja klausimus balsavimui, skelbia balsavimo

rezultatus.

- Tarybos nariams nepriestarauj ant, gah suteikti Zodi asmenims, kurie nera Tarybos
nariai;

- priima sprendim4 paSalinti i5 posedZio asmenis, jeigu jie trukdo posedZiui;
- gali nustatyti pranesimq trukmg;

21. Taryba i posedi gali kviesti suinteresuotq institucijq atstovus (ne VVG narius),
ekspertus, kitq institucijq, istaigq ir organrzacijq atstovus savo kompetencijos klausimais.

22. Tarybos sprendimai iforminami protokolu, kuri pasira5o posedZio pirmininkas ir
sekretorius.

V. VIRTUALUS TARYBOS POSEDZIAI

23. Esant skubiam, atskiram klausimui, kuriam yra reikalingas Tarybos sprendimas,
i5sprgsti gali buti organizuojamas viftualus Tarybos posedis. Tokiame posedyje negali bgti priimami
nutarimai,liediantys esminius ar ilgalaikius VVG veiklos aspektus, reikalaujantys iSsamaus aptarimo.

24. Virtualq Tarybos posedi gali inicijuoti VVG pirmininkas ar administracijos darbuotojas,
kreipdamasis elektroniniu pa5tu su pra5ymu i Tarybos pirminink4.

25.Tarybos pirmininkas ne veliau kaip per 24 val. organizuojaposedi virlualioje erdveje,
26. Rengiant virlualq Tarybos posedf, turi buti nurodoma laiko trukme per kuri4 Tarybos

narys gali i5reikSti savo nuomong apie svarstomqjiklausim4. Tarybos nar.aiparei5kia savo nuomong
balsuodami elektroniniu pa5tu.

27. Tarybos sprendimas priimamas esant tokiam pat dalyviq ir balsavusit4,,tJL" skaidiui,
kaip ir iprastame Tarybos posedyje. Virtualaus Tarybos posedZio rezultatai iforminami Tarybos
nutarimu, sura5ant virtualaus posedZio protokol4.

28. Posedis laikomas neivykusiu, jeigu tam priestarauja Il3 nuo dallvaujandiq virlualiame
posedyje Tarybos nariq. Tokiu atveju svarstomas klausimas itraukiamas i eilinio arba specialiai tam
klausimui aptarti skirto Tarybos posedZio darbotvarkg,

VI. SPRENDIMU PRIEMIMO PROCEDUROS IR TVARKA

29. Darbotvarkes klausimai posedyje paprastai svarstomi sia tvarka:
29 .L pagrrndinis praneSimas arba informacij os pateikimas;
29 .2. klausimq pateikimas prane5ej ui;
29.3. prane5ejo atsakymai i klausimus;
29.4. T arybos nariq pasisakymai;

29.5.kiiu4 VVG nariq pasisakymai;

29.6. kviestiniq komentarai
29.7 . sprendimo (nutarimo) priemimas.

30. Pagrindiniam praneSejui skiriama iki 15 min. Jeigu klausimas sudetingas, Taryba Si

laik4 gali pratgsti.

31. Klausimai pranesejui uZduodami iki 15 min., jeigu klausimas sudetingas, Taryba Si laik4
gali pratgsti.



32. Kiekvienas Tarybos narys ar VVG narys gali pareikSti savo nuomong svarstomu
klausimu iki 5 min. Kiekvienu klausimu galima kalbeti tik po vien4 karta,. Jeigu klausimas sudetingas,
Taryba gali leisti kalbeti ir daugiau.

33. ISklausius nuomoniq, posedZio pirmininkas gali leisti kalbeti iki 5 min. pranesejui ir
tada teikti nutarimo projekt4. Nutarimo projekt4 parengia klausimo pagrindinis praneSejas arba
Taryba.

34. Sprendimai Tarybos posedyje paprastai priimami paprasta posedyje dalyvaujandiq
Tarybos nariq balsq dauguma. Tarybos sprendimas yra priimtas, kai uZ ji gauta daugumos posedyje
dalyvaujandiq Tarybos nariq balsq, Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas balsas yra Tarybos
primininko.

35. Tarybos priimami sprendimai iforminami protokolu. Apie Tarybos priimtus
sprendimus sekretorius informuoja visus Tarybos narius elektroniniu pa5tu i5siqsdamas jiems
posedZio protoko14.

VII" TARYBOS NARIU GALIMV INTERESU KONFLIKTU SPRENDIMO BUDAI

36. Kiekvienas Tarybos narys Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka privalo
deklaruoti viesuosius ir privadiuosius interesus.

37. Tarybos darbe galimi interesq konfliktai. Zinodamas apie galim4 interesq konflikt4,
Tarybos narys turi apie tai informuoti Taryb4 ir nusi5alinti ar kitaip nedaryti itakos sprendimui.

38. Pagrindines sritys, kur gali kilti konfliktai, yra Sios:

38.1. nustatant strategijos prioritetus, priemones ar projektq tinkamumo bei kokybes
kriterijus;

38,2. priimant sprendim4 del paramos skyrimo vietos projektams.
39. Interesq konfliktq prevencijai ir sprendimui numatoma taikyti Sias priemones:

39.1. nuostatos itvirtinimas, kad svarstant projekt4, kurio atZvilgiu Tarybos narys turi
interes4, pastarasis Tarybos narys nedalyvauja balsavime del mineto projekto bei neitakoja
sprendimo;

39,2. kiekvieno Tarybos nario isipareigojimas atstovauti savo sektoriaus ir visos
Kalvarijos savivaldybes teritorijos interesams, kai yra formuluojami strategijos prioritetai, priemonds
ir projektq tinkamumo bei kokybes kriterijai.

VIII. TARYBOS NARrU ATSAKOMYBE rsSrO.rUS rs vvc

40. Tarybos nariq atsakomybe i5stojus iS VVG lieka tokia, kaip kad itvirtinta VVG istatuose
ir Reglamente.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4l ' Kiekvienas Tarybos narys atsakingas uZ savo si[lomus ir priimamus sprendimus, o
Tarybos pirmininkas - uZ Tarybos priimamus sprendimus.

42. Tarybos veikia nuolat iki likviduojama ar reorganizuojama VVG nariq susirinkimo
sprendimu.

43' Sis Reglamentas gali buti papildomas arba keidiamas Tarybos nariq posedZio
protokoliniu sprendimu.


