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VVG VIRTUALAUS VALDYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2020-02-28 Nr. VP-03 

Molėtai 

 

Susirinkimas prasidėjo 2020-02-25, 15:00 val.; pasibaigė 2020-02-27 23:00 val. 

Susirinkimo pirmininkas: Vaida Saugūnienė 

Susirinkimo sekretorė: Dalia Mikelinskienė  

Susirinkime dalyvauja: VVG valdybos nariai: Aidonas Užubalis, Dalia Žygelienė, Robertas 

Rabcevičius, Vaida Saugūnienė, Lina Dieninė, , Kristina Pumputienė, Virgilijus Šironas, Virginija 

Pusvaškienė, Vytautė Mozūrienė, Vytis Štelbys ir VVG administruojantis biuras: administravimo 

vadovė Violeta Navickienė, administratorė Janina Leišienė.  

(Posėdžio dalyvių sąrašas pridedamas. Priedas Nr. 1) 

Nedalyvavo posėdyje: Vidas Stepanavičius. 

Kvorumas yra: 10 balsų 

 

DARBOTVARKĖ: 

1.  Kvietimo teikti vietos projektus Nr.7 pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 

„Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (Nr. 42VS-KU-15-1-06802-

PR001) priemonės „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-7) finansavimo sąlygų aprašo ir kvietimo skelbimo keitimas. 

 

1.SVARSTYTA: Dėl Kvietimo Nr. 6 teikti vietos projektus naujos dokumentacijos 

patvirtinimo  

KLAUSIMO PRISTATYMAS. Kadangi, šiuo metu galiojančio Molėtų r. vietos veiklos grupės 

„Keisdamiesi keičiame“  paprasto Kvietimo teikti vietos projektus Nr.7 pagal kaimo vietovių vietos 

plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (Nr. 42VS-KU-15-

1-06802-PR001) priemonės „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-7) finansavimo sąlygų apraše ir kvietimo skelbime aptikta techninė 

klaida, turėsianti neigiamos įtakos vėlesniems vietos projekto vertinimo, įgyvendinimo ir kontrolės 

etapams, vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių 60 punktu nuo 2020 m. vasario 24 d. sustabdytas minėtos priemonės 

kvietimas. 

Parengus pataisytus priemonės dokumentus, prieš skelbiant kvietimą, reikalingas Valdybos 

patvirtinimas. 

Todėl, vadovaudamiesi Valdybos darbo reglamento V skyriaus 29 punkto nuostatomis  VVG 

administravimo vadovė Pirmininkės pritarimu organizuoja virtualų valdybos posėdį.   

Pridedamas aiškinamasis raštas, kuriame nurodomi atliekami keitimai. 

Balsavimui: Balsuoti reikia,  atrašant "Keitimui pritariu" arba "Keitimui nepritariu" iki  2020 m. 

vasario 27 d. 23:00 val. 

 

2020 m. vasario 25 d. valdybos nariams buvo išsiųstas laiškas - kvietimas virtualiam posėdžiui, 

paaiškinantis situaciją bei kviečiantis balsuoti (laiškas ir aiškinamasis raštas dėl pakeitimo pridedami). 
  

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

balsavo „už“. 

 

NUTARTA: Kvietimo teikti vietos projektus Nr.7 pagal kaimo vietovių vietos plėtros 

strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (Nr. 42VS-KU-15-1-

06802-PR001) priemonės „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos 
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organizavimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) finansavimo sąlygų aprašo ir kvietimo skelbimo 

keitimui ir šaukti kvietimą nuo 2020 m. kovo mėn. 3 d. iki kovo 23 d.  

 

Susirinkimo pirmininkas                       _____________                                 Vaida Saugūnienė 

 

Susirinkimo sekretorė                          _____________                                   Dalia Mikelinskienė 


