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VPS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kupiškio rajono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos administratoriaus (toliau 

– VPS administratorius) pareigybė reikalinga užtikrinti biuro darbą įgyvendinant projektą 

„Kupiškio rajono 2016-2023 metų integruota vietos plėtros strategija“ (toliau – Strategija). 

2.  VPS Administratorius turi: 

2.1. Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, organizacijos 

įstatais, valdybos nutarimais, pirmininko įsakymais ir kitais teisės aktais. 

2.2. Išmanyti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos administravimo taisykles 

(toliau – KPP administravimo taisyklės). Taisyklės reglamentuoja viensektorinių kaimo vietovių 

vietos plėtros strategijų įgyvendinamų pagal KPP priemonę „LEADER“ (kaimo vietovių VPS) 

veiklos sritį „Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui“, viešųjų pirkimų ir kitų dokumentų 

įforminimo būdus ir tvarką. 

2.3.  Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

2.4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, administratoriui būtini analitiniai 

sugebėjimai, organizuotumas, atsparumas įtampai, didelis darbingumas.  

2.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti 

kompiuterinio raštingumo pagrindus;  

2.6. Būti pareigingas, dalykiškas, darbštus, gebantis bendrauti, kruopštus, sąžiningas, lojalus 

organizacijai. 

2.7. Administratorius privalo laikytis nustatytų įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ir darbo  

reglamento.  

 

II. ADMINISTRATORIAUS PAGREIGOS 

 

3. Administratorius turi vykdyti  šias funkcijas: 

3.1. Administracinis biuro veiklos užtikrinimas: 

3.1.1. vidaus dokumentų apyvartos organizavimas, vertimai žodžiu ir raštu (iš (į) anglų 

kalba), dalykinis susirašinėjimas; 

3.1.2. aprūpinimas kanceliarinėmis prekėmis, eksploatacinių medžiagų pirkimas, vizitinių 

kortelių užsakymas, organizacinių klausimų sprendimas (viešbučių užsakymas, darbuotojų 

maitinimo organizavimas ir pan.); 

3.1.3. darbas, susijęs su struktūriniais pokyčiais (biuro patalpų keitimas, remontas, telefonų 

įrengimas, baldų įsigijimas ir pan.), ryšių su išorės institucijomis ir įmonėmis; 

3.1.4. organizuoja (ir derina su koordinuojančiomis institucijomis) viešuosius 

supapratstintus pirkimus taikant įprastą komercinę praktiką ir veda pirkimų žurnalą. 

 3.2. Vykdo strategijos plano įgyvendinimą, rengia ir teikia informacinę, konsultacinę ir 

metodinę pagalbą Vietos projektų rengėjams.  

 3.3. Administruoja ir įgyvendina tarptautinius, terpregijoninius ir kitus projektus. 



 3.4. Rengia įvairių taisyklių, tvarkų projektus reikalingus organizacijos veiklai (bendrąsias, 

specialiąsias taisykles vietos projektų paraiškų teikėjams, vietos projektų vykdytojų mokėjimo 

prašymų administracinės atitikties vertinimo vidaus taisykles ir kt. korekciją). 

 3.5. Atsako už parengtu dokumentų ir duomenų teisingumą. 

 3.6. Derina ir vertina Vietos projektų Viešųjų pirkimų procedūras ir dokumentaciją. 

 3.7. Viešina privalomą viešųjų pirkimų informaciją VVG internetiniame pustapyje.  

3.8. Vykdo vietos projektų patikras ir teikia projekto vadovui ataskaitas apie vietos projektų 

įgyvendinimą. 

 3.9. Dalyvauja konsultacijose, mokymuose, seminaruose, susitikimuose dėl Strategijos 

įgyvendinimo administravimo klausimais. 

3.10. Atsako už užbaigtų vietos projektų stebėseną kontrolės laikotarpiu. Priima vietos 

projektų vykdytojų užbaigto vietos projekto metines ataskaitas, jas vertina ir, užpildęs 2007-2013 

m. VPS administravimo taisyklių 3 priede pateiktą formą, teikia Agentūrai el. paštu. 

 3.10. Vykdo VPS administravimo vadovo pavedimus (pavaduoja nesant VPS 

administravimo vadovo, vertina vietos projektų paraiškas ir kitus neišvardintus pavedimus, kurie 

neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams). 

 

III. ADMINISTRATORIAUS TEISĖS 

 

4. Administratorius  turi teisę: 

4.1. Reikalauti iš tiesioginio vadovo tinkamų, saugių ir sveikų darbo ir poilsio sąlygų. 

4.2.  Gauti iš Vietos projektų rengėjų, tiesioginio vadovo visą darbui reikalingą informaciją. 

4.3.  Kontroliuoti biuro ūkinę veiklą. 

4.4.  Dalyvauti valdybos susirinkimuose. 

4.5.  Mokytis ir kelti kvalifikaciją. 

4.6.  Atsisakyti vykdyti pavedimus, jei jie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. 

 

VI. ADMINISTRATORIAUS ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

  5.   Administratorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Kupiškio r. VVG  VPS projekto 

vadovui ir atsako: 

 5.1. Už pareiginėje instrukcijoje numatytų pareigų atlikimą laiku ir kokybiškai. 

 5.2. Už vidaus tvarkos taisyklių ir šioje instrukcijoje numatytų funkcijų laikymąsi. 

 5.3. Už savalaikį projekto „Kupiškio rajono 2016-2023 metų integruota vietos plėtros 

strategija“ įgyvendinimą, biuro darbo organizavimą ir ūkinę veiklą . 

 5.4. Už pareigų netinkamą vykdymą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

 

________________________________________ 

 

 

Susipažinau, sutinku ir  vykdysiu: 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

(Pareigos, vardas, pavardė) 

(Parašas, data) 


