
VPS administravimo vadovo darbo funkcijos 

1. Renka, sistemina, analizuoja informaciją iš įvairių šaltinių apie VPS įgyvendinimą, seka 

strategijos įgyvendinimo aspektus, vertina VPS įgyvendinimo stebėsenos duomenis ir 

rodiklius, nustato VPS įgyvendinimo problemas ir teikia siūlymus dėl VPS įgyvendinimo  

problemų sprendimo; 

2. Rengia VPS įgyvendinimo ketvirtines ir metines ataskaitas; 

3. Rengia kvietimų teikti vietos projektus dokumentus: vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašus ir skelbimus teikti vietos projektus, skelbia kvietimus teikti vietos projektus; 

4. Ruošia medžiagą visuotiniams ir valdybos susirinkimams VPS įgyvendinimo klausimais, 

rengia dokumentus vietos projektų atrankos komiteto posėdžiams; 

5. Vietos projektų paraiškų priėmimo laikotarpiu laikosi nešališkumo ir užtikrina 

konfidencialumą pareiškėjų ir vietos projektų idėjų turinio atžvilgiu; konsultuoja pareiškėjus 

bendraisiais ir techniniais vietos projektų paraiškų pildymo klausimais, išskyrus vietos 

projekto idėją ir verslo planą; 

6. Konsultuoja, informuoja, teikia metodinę pagalbą vietos projektų įgyvendinimo klausimais 

projektų vykdytojams;  

7. Registruoja pateiktas vietos projektų paraiškas; atlieka vietos projektų paraiškų vertinimą, 

pildo vietos projektų vertinimo ataskaitas/ rengia vietos projektų vertinimo išvadas, sudaro 

vertinimo rezultatų suvestines; 

8. Dalyvauja NMA projektų atrankos komiteto posėdžiuose (nuotoliniu būdu) ir pristato vietos 

projektus paramai gauti; 

9. Bendradarbiauja, keičiasi informacija su NMA prie ŽŪM vertinant vietos projektų paraiškas, 

suruošia dokumentus, perduodamus Agentūrai, pakartotiniam ar kontroliniam  vietos projektų 

paraiškų vertinimui atlikti; 

10. Užtikrina dokumentų parengimui ir pateikimui nustatytų terminų laikymąsi; 

11. Atlieka vietos projektų pareiškėjų išankstinių viešųjų pirkimų dokumentų vertinimą; 

12. Rengia VVG viešųjų pirkimų taisykles, viešųjų pirkimų planus, organizuoja ir vykdo VVG 

viešuosius pirkimus ir derina juos su NMA prie ŽŪM, rengia metines viešųjų pirkimų 

ataskaitas; 

13. Paruošia dokumentus paskelbimui VVG internetinėje svetainėje: skelbimus teikti vietos 

projektų paraiškas, informaciją apie surinktas vietos projektų paraiškas ir jų vertinimo 

rezultatus bei suvestines, informaciją apie projektų tvirtinimo rezultatus, informaciją apie 

VVG viešųjų pirkimų vykdymą; 

14. Administruoja vietos projektų eigą, atlieka vietos projektų įgyvendinimo stebėseną ir 

kontrolę; pagal poreikį inicijuoja vietos projektų patikras vietoje ir dalyvauja vietos projektų 

patikrose; 

15. Vykdo vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų  ir užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų 

vertinimą; 

16. Bendrauja  su VVG atstovaujamos teritorijos gyventojais ir informuoja juos apie VPS 

įgyvendinimo eigą ir rezultatus; 

17. Dalyvauja VVG veiklos pristatymuose, bendradarbiauja su NMA, ŽŪM, VVG tinklu, rajono 

savivalda, bendruomenėmis, organizacijomis, verslininkais  sprendžiant VPS  įgyvendinimo 

klausimus. 

 


