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Vadovaudamiesi Valdybos darbo reglamento V skyriaus 29 punkto nuostatomis (jos pateiktos šio laiško apačioje) VVG
administravimo vadovė organizuoja virtualų valdybos posėdį. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1.   Dėl  Molėtų  rajono  VVG  teritorijos  vietos  plėtros  strategija  2014-2020  m.  (  42VS-KU-15-1-06802-PR001)  me nės
įgyvendinimo ataskaitos patvir nimo
Klausimo pristatymas: Teikiame valdybai metinę 2017 metų VPS įgyvendinimo ataskaitą susipažinimui ir prašome ją
patvirtinti.  Ataskaitą  turime pateikti  NMA iki  vasario 1  dienos.  Viešai  pristatysime ją tik  po valdybos patvirtinimo ir
suderinimo su NMA  visuotiniame susirinkime ir VVG internetiniame puslapyje.
2. Dėl užbaigtų vietos projektų planinių  patikrų vietoje grafiko 2018 metais (atliekant 2007-2013 metų laikotarpio vietos projektų
kontrolę) patvirtinimo.

 Savo atsakymą privalote pateikti raštu aiškiai išreikšdami "Už" arba "Prieš"  patvirtinimą balsuodami iki pirmadienio 10 val.

 Pagarbiai, Violeta Navickienė
 PS PRIMENAME, KAD :
V. VIRTUALŪS VALDYBOS POSĖDŽIAI
28. Esant skubiam, atskiram klausimui, kuriam yra reikalingas Valdybos sprendimas, išspręsti gali būti organizuojamas virtualus
Valdybos posėdis. Tokiame posėdyje negali būti priimami nutarimai, liečiantys esminius ar ilgalaikius VVG veiklos aspektus,
reikalaujantys išsamaus aptarimo.
29. Virtualų Valdybos posėdį gali inicijuoti VVG valdybos pirmininkas ar administracijos darbuotojas, kreipdamasis elektroniniu
paštu su prašymu į VVG valdybos pirmininką;
30. Valdybos pirmininkas ne vėliau kaip per 24 val. organizuoja posėdį virtualioje erdvėje.
31. Rengiant virtualų Valdybos posėdį, turi būti nurodoma laiko trukmė per kurią Valdybos narys gali išreikšti savo nuomonę
apie svarstomąjį klausimą. Valdybos nariai pareiškia savo nuomonę balsuodami elektroniniu paštu.
32. Valdybos sprendimas priimamas visiems posėdžio dalyviams balsuojant  „už“.  Jeigu nors vienas valdybos narys
prieštarauja, svarstomas klausimas įtraukiamas į eilinio arba specialiai tam klausimui aptarti skirto Valdybos posėdžio

darbotvarkę. Virtualaus Valdybos posėdžio rezultatai įforminami Valdybos nutarimu, surašant virtualaus posėdžio protokolą.

33. Posėdis laikomas neįvykusiu, jeigu tam prieštarauja 1/3 nuo dalyvaujančių virtualiame posėdyje Valdybos narių. Tokiu

atveju  neįvykusio posėdžio klausimai įtraukiami į eilinio arba specialiai tam klausimui aptarti skirto Valdybos posėdžio

darbotvarkę.
-- 

--
Pagarbiai,

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame"

Įm. kodas 300052758

Adresas: Vilniaus g.45, Molėtai

El. paštas: moletuvvg@gmail.com

Tel. /faks.: 8 (383) 51061

www.moletuvvg.lt

Mūsų darbo laikas:

pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.;

penktadieniais nuo 8 val. iki 16.00 val.;

pietų pertrauka nuo 12.00 - 12.45 val.
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