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VVG VIRTUALAUS VALDYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 
 

2020-03-19 Nr. VP-05 
Molėtai 

 
Susirinkimas prasidėjo 2020-03-18, 12:00 val.; pasibaigė 2020-03-19 15:00 val. 
Susirinkimo pirmininkas: Vaida Saugūnienė 
Susirinkimo sekretorė: Janina Leišienė  
Susirinkime dalyvauja: VVG valdybos nariai: Dalia Žygelienė, Virginija Pusvaškienė, Vaida 
Saugūnienė, Robertas Rabcevičius, Vytautė Mozūrienė, Kristina Pumputienė, Aidonas Užubalis, 
Vytis Štelbys, Vidas Stepanavičius,  Virgilijus Šironas ir VVG administruojantis biuras: 
administratorė Janina Leišienė.  
(Posėdžio dalyvių sąrašas pridedamas. Priedas Nr. 1) 
Nedalyvavo posėdyje:, Lina Dieninė. 
Kvorumas yra: 10 balsų. 

DARBOTVARKĖ: 
1.  Dėl  kvietimo Nr. 7 teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros 

strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonę 
„Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-
7 skelbimo galiojimo termino pratęsimo  

 
1. SVARSTYTA: Dėl  kvietimo Nr. 7 teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių 

vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonę 
„Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-
7 skelbimo galiojimo termino pratęsimo. 

KLAUSIMO PRISTATYMAS. Vadovaujantis Valdybos darbo reglamento V skyriaus 29 
punkto nuostatomis VVG administracija su Valdybos pirmininkės pritarimu organizuojamas skubus  
virtualus VVG valdybos posėdis. Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją ir Lietuvoje paskelbtą 
karantiną  bei Žemės ūkio ministerijos priimtus sprendimus rekomenduojama VVG vadovautis  Žemės 
ūkio ministerijos Ekstremalių situacijų operacijų centro 2020 m. kovo 16 d. posėdžio protokolu, 
kuriame nurodytos būtinos veiklos organizavimo karantino metu rekomendacijos.  

Manome, jog dėl paskelbto karantino tikslinga pratęsti paraiškų rinkimo terminą dar mėnesiui, 
kad visi potencialūs vietos projektų pareiškėjai turėtų galimybę laiku susirinkti reikiamus dokumentus 
ir tinkamai pasirengti. Siūlome pratęsti paraiškų pateikimą mėnesiui ir nustatyti kvietimo skelbimo 
terminą iki 2020 m. balandžio 23 d. 15 val. 

Prašome visus posėdžio dalyvius balsuoti dėl šio sprendimo, atsakant į "Pritariu" arba 
"Nepritariu" iki  2020 m. kovo 19 d. 15:00 val. 
 

BALSAVO : už-10, prieš – 0. Visi dalyvavę posėdyje valdybos nariai vienbalsiai 
balsavo „už“. 

 
NUTARTA: Pratęsti kvietimo Nr. 7  teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių 

vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonę 
„Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ Nr. LEADER-19.2-
SAVA-7 skelbimo galiojimo terminą iki 2020 m. balandžio 23 d. 15 val. 

 
Susirinkimo pirmininkas                       _____________                                 Vaida Saugūnienė 
 
Susirinkimo sekretorė                          _____________                                   Janina Leišienė 


