
Molėtų VVG <moletuvvg@gmail.com>

DĖMESIO!!! SKUBU!!!
Molėtų r. VVG <moletuvvg@gmail.com> 2020 m. kovo 18 d. 11:59
Kam: Aidonas Užubalis <aidonas.uzubalis@moletai.lt>, Dalia Žygelienė <daliazyg@gmail.com>, Kristina Pumputienė <kristinagintaras@gmail.com>, "Lina Šeškauskaitė (Dieninė)"
<linosilanka@gmail.com>, Robertas Rabcevičius <robertas.rabcevicius@gmail.com>, Vaida Saugūnienė <vaidaps@gmail.com>, Vidas Stepanavičius <vidas.stepanavicius@gmail.com>, Virgilijus Šironas
<v.sironas@gmail.com>, Virginija Pusvaškienė <virginija.pusvaskiene@moletai.lt>, Vytautė Mozūrienė <vytaid@gmail.com>, Vytis Štelbys <moletai.lkta@gmail.com>

Sveiki visi valdybos nariai, 
Vadovaujantis Valdybos darbo reglamento V skyriaus 29 punkto nuostatomis VVG administracija su Valdybos pirmininkės pritarimu organizuoja skubų  virtualų VVG valdybos posėdį. Prašome visus kuo
skubiau atsakyti į šį el. laišką. Atsakymų laukiame nuo  šio laiško išsiuntimo iki rytojaus t.y. kovo 19 d. 15 val.
Posėdžio 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.  
 Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją ir Lietuvoje paskelbtą karantiną  bei Žemės ūkio ministerijos priimtus sprendimus rekomenduojama VVG vadovautis pridedamu 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 paraiškas. 
Siūlomas priimti sprendimas:
Vadovaudamiesi Žemės ūkio ministerijos ekstremalių situacijų operacijų centro priimtais sprendimais ir rekomendacijomis, siūlome pratęsti kvietimo Nr. 7 teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo
vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonės „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-7 skelbimo galiojimo terminas mėnesiui. Vietos projektus pagal šią priemonę galima teikti iki 2020 m. balandžio 23 d. 15 val.

Balsavimui: Balsuoti reikia,  atrašant "Pritariu" arba "Nepritariu". 
Iš anksto ačiū visiems :)
Būkite visi sveiki ir nesirkite :)
Pagarbiai, 
Administratorė Janina Leišienė
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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