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I. BENDROJI DALIS

1. ANYKSC tq nnloNo vlETos vElKLos GRUPE (toliau vadinama Anyksdiq wG) yra
savanori5ka organizacija, veikianti Anyk5ciq rajone, sudaryta bendriems narirl poreikiams ir
tikslams [gyvendinti.
2. Anyk56iq WG veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos
Respublikos Asociacijq bei kitq [statymq, Vyriausybds nutarimq, savo veiklq grindZia Siais
[statais.
3. Anyk5diq WG yra ribotos civilinds atsakomyb6s juridinis asmuo, nuo [registravimo
dienos turi savaranki5kE balansq, apvalq antspaudq su savo pavadinimu, atsiskaitomqjq
bei valiuting sqskaitas Lietuvos Respublikoje [registruotame banke. Teisds aktq nustatyta
tvarka ji gali tur€ti s4skaitq uZsienio bankuose.
4. Anyk5diq WG teisin€ forma - asociacija.
5. Anyk5diq WG uZ savo prievoles atsako visu savo turtu. Anyk56ir1 WG neatsako uZ
savo nariqprievoles, o nariai neatsako uZAnyk5dirlWG prievoles.
6. Anyk5diq WG turi teisg sudaryti [vairias sutartis, [sigyti ar nuomoti turt4 steigti [mones,
uZmegzti tiesioginius rySius su tarptautin€mis organizacijomis, dalyvauti kitoje veikloje, kuri
atitinka Anyk5diq WG tikslus ir neprie5tarauja Lietuvos Respublikos [statymams.
7. Anyk5cit4 WG buvein€s adresas: Skiemonys LT - 29223 Anyk56iq rajonas, Lietuvos
Respublika.
8. AnykSdiq WG veikla neterminuota.
9. Anyk5cirlWG finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
10. Anyk5ciqWG yra labdaros ir paramos teikOja bei gaveja.

II. TIKSLAI

11. Pagrindiniai Anyk56iq. WG tikslai:
11.1. pagal savo veiklos kompetencijE ir galimybes skatinti kaimo pletrq Anyk56ir1
rajone;
11.2. aktyviai dalyvauti rengiant ir [gyvendinant kaimo pldtros planus bei programas
Anyk56it1 rajone;
11.3. telkti suinteresuotrtr vietos valdZios, verslo, nevyriausybiniq ir kitr,1 [staigq bei
organizacijq pastangas ie5kant t inkamiausittr sprendimq kaimo vietovir, l ekonominei ir
socialinei gerovei kelti;
11.4. ie5koti naujovi5kttr ir efektyvi14 bud14 vietos Zmogi5kiesiems, gamtiniams,
kultUriniams ir kit iems materialiems bei nematerialiems i5tekliams panqudoti rajono
kaimo vietovir,l pletrai;
11.5. skatinti ir palaikyti vietines kaimo Zmoniq iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos,
Svietimo, kultUros, socialin€s paramos ir kitose srityse;
11.6. teikti pasi0lymus vietos ir nacionalindms institucijoms bei organizacijoms del
kaimo pl€tros planq ir priemoniul kUrimo bei [gyvendinimo;
11.7. parengti ir [gyvendinti Anyk56iq rajono kaimo pl€tros strategijq;
11.8. organizuoti kaimo pl6tros dalyvirl Svietimq bei mokymq;
11.9. organizuoti ir teikti paramA kaimo bendruomeniq projektams ir iniciatyvoms
fgyvendinti;


