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VPS ADMINISTRAVIMO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kupiškio rajono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovo (toliau – VPS 

vadovas) pareigybė reikalinga koordinuoti vietos plėtros strategijų įgyvendinimą Kupiškio rajono 

vietos veiklos grupėje ir prižiūrėti, kad laiku ir tinkamai būtų įgyvendinamas projektas „Kupiškio 

rajono 2016-2023 metų integruota vietos plėtros strategija“, teikti konsultacijas Vietos projektų 

rengėjams. 

2.  VPS Vadovas turi: 

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

įstatais, valdybos nutarimais, valdybos 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“, buhalterinių 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. 

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. VPS administravimo vadovas yra ir VVG administracijos vadovas, kuris privalo laikytis 

nustatytų įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ir darbo  reglamento.  

 

II. VADOVO PAREIGOS 

 

3. Vadovas turi vykdyti  šias funkcijas: 

 3.1. Parengia Kupiškio rajono Vietos plėtros strategijos (toliau-VPS) įgyvendinimo planą ir 

organizuoja jo įgyvendinimą, siūlo technines priemones būtinas pagerinti ir pataisyti tam, kad būtų 

pasiekti numatyti strateginiai tikslai. 

 3.2. Dalyvauja konsultacijose, mokymuose, seminaruose, susitikimuose dėl VPS 

įgyvendinimo tobulinimo ir derinimo. 

 3.3. Nuolat seka visus VPS įgyvendinimo aspektus, rengia pranešimus (įspėjimus) apie 

numatomas arba esamas problemas ir vėlavimus vietos projektų rengime ir jų įgyvendinime. 

 3.4. Užtikrina terminų laikymąsi VPS įgyvendinimo laikotarpiu, laiku teikiamų dokumentų 

ir duomenų teisingumą. 

 3.5. Teikia informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą vietos projektų rengėjams. Atlieka 

vietos projektų vertinimą. 

 3.6. Vadovauja VPS administravimą atliekantiems darbuotojams. 



 3.7. Palaiko ryšius su NMA, ŽŪM, ŽŪR, VVG tinklu, su rajono savivalda, NVO, 

bendruomenėmis, su įvairiomis organizacijomis, verslininkais, rėmėjais. 

 3.8. Inicijuoja ir rengia kitus projektus kurie padės kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti 

kaimo vietovėse, didinant gyventojų užimtumą, skatinant bendruomenių verslumą. 

 3.9. Nagrinėja organizacijų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus, skundus ir 

nustatyta tvarka teikia atsakymus, kiek leidžia jo kompetencija. 

 3.10. Ruošia medžiagą Vietos veiklos grupės visuotiniams ir valdybos susirinkimams. 

 3.11. Vykdo valdybos pirmininko ir (ar) VVG pirmininko įsakymus, valdybos raštiškus 

pavedimus. 

III. VADOVO TEISĖS 

 

4. Vadovas  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 darbui visą reikalingą informaciją. 

4.3. Tikrinti ir kontroliuoti, kad laiku ir teisingai būtų atsiskaityta su NMA, valstybinio 

socialinio draudimo įstaigomis, mokesčių inspekciją ir įvairiomis kitomis organizacijomis, laiku ir 

teisingai apiforminami dokumentai. 

4.4.  Prireikus informuoti organizacijos pirmininką, kad būtų imtąsi priemonių, užtikrinti 

projekto „Kupiškio rajono 2016-2023 metų integruota vietos plėtros strategija“ efektyvumą, 

racionalumą, kokybiškumo principą, skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę 

plėtrą kaimo vietovėse. 

4.5. Dalyvauti Kupiškio rajono tarybos posėdžiuose rengiant bei svarstant klausimus, 

susijusius su LEADER programa ir Vietos veiklos grupės veikla. 

4.6.  Kontroliuoti sutarčių vykdymą. 

4.7.  Dalyvauti Kupiškio r. valdybos susirinkimuose. 

4.8.  Mokytis ir kelti kvalifikaciją. 

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

 

IV. VADOVO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

  5.  VPS Projekto vadovas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Kupiškio r. VVG valdybos 

pirmininkui ir (ar) VVG pirmininkui 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 ir sutarčių vykdymą su visomis įstaigomis. 

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

 

________________________________________ 

 

 

Susipažinau, sutinku ir  vykdysiu: 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

(Pareigos, vardas, pavardė) 

(Parašas, data) 



 

 


