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ALYTAUS  RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

NARIO STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO BEI JŲ 

 MOKĖJIMO TVARKA  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.Alytaus  rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) nario stojamojo įnašo ir nario mokesčių dydį 

bei jų mokėjimo tvarką (toliau - tvarka) svarsto, nustato arba keičia VVG visuotinis narių 

susirinkimas  bei  patvirtina VVG visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 

2. VVG nariais gali būti  pilnamečiai veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, pripažįstantys 

VVG  įstatus, pasirengę įgyvendinti VVG tikslus ir mokantys stojamąjį įnašą bei nario mokestį.  

3. Kitos VVG narystės sąlygos yra numatytos ir  aptartos VVG įstatuose. 

4. Fizinių  ir juridinių  asmenų prašymus tapti VVG nariais svarsto VVG Valdyba ir teikia VVG 

visuotinio narių susirinkimo  svarstymui ir tvirtinimui. Tikruoju  VVG nariu tampama iš karto kai jo 

narystę  VVG patvirtina VVG visuotinis narių susirinkimas. 
5.  Šios tvarkos VVG nariai laikosi nuo jos patvirtinimo VVG visuotiniame narių susirinkime  

datos. 

II. VVG NARIO STOJAMASIS   ĮNAŠAS IR  JO MOKĖJIMO TVARKA 

6.  VVG nario stojamasis įnašas yra vienkartinis ir  taikomas visiems VVG nariams  fiziniams  ir 

juridiniams  asmenims - 103,58 Lt  (vienas šimtas trys litai ir penkiasdešimt aštuoni ct) /30,00 € 

(trisdešimt eurų). 

7. VVG visuotiniam narių susirinkimui priėmus naują VVG narį, VVG narys   šios tvarkos 6 punkte  

nustatytą nario stojamąjį  įnašą sumoka per 5 dienas į VVG sąskaitą nuo VVG nario  priėmimo 

dienos  ir apie tai informuoja VVG administraciją pasirinktu būdu: elektroniniu paštu arba raštu 

kartu pateikiant ir  stojamojo įnašo sumokėjimą liudijantį dokumentą. 

8.VVG  rekvizitai ir stojamasis įnašo sąskaitos numeris VVG nariui pageidaujant  pateikiami 

asmeniškai arba  išsiunčiami  elektroniniu paštu. 

 

III. VVG NARIO MOKESTIS IR  JO MOKĖJIMO TVARKA 

9. VVG nario  mokestis yra  20,72 Lt (dvidešimt litų ir septyniasdešimt du ct) /6,00 € (šeši  eurai). 

10. VVG nario  mokestis taikomas  visiems  VVG nariams  fiziniams  bei  juridiniams  asmenims. 

ir  mokamas kasmet.  

11. VVG nario  mokestis mokamas už einamuosius metus  ir gali būti sumokėtas  nuo sausio 1 d. 

iki gruodžio 31 d. 

12. VVG nariams, tapusiems VVG nariais paskutinį einamųjų metų mėnesį - gruodžio  mėnesį,  

einamųjų metų VVG nario mokestis netaikomas. 

13. VVG  rekvizitai ir nario mokesčio sąskaitos numeris VVG nariui pageidaujant  pateikiami 

asmeniškai arba  išsiunčiami  elektroniniu paštu. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Kiekvienas VVG narys  VVG  visuotiniam narių susirinkimui gali teikti savo  siūlymus žodžiu ir 

raštu dėl šios tvarkos pakeitimo ar papildymo svarstymo. 

15. VVG   nariui  išstojus arba pašalinus jį iš VVG, jo sumokėtas stojamasis įnašas, nario mokestis, 

savanoriški įnašai ar kitaip VVG perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. 

16.VVG nariai nesilaikantys  šios tvarkos II ir III dalies punktų taikomos VVG įstatų V dalyje 

išdėstytos nuostatos.  

__________________________ 


