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VO,,UKMERGESRAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPES*
PROJEKTO VADOVO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I.

PAREIGYBESCHARAKTERISTIKA

1.1. Projektq vadovasyra VO ,,fJkmergesrajono vietos veiklos grupes" (toliau - Ukmerges
VVG) darbuotojas,dirbantispagal darbo sutart!.
1.2. Projektq vadov4 i darb4priima ir atleidlia UkmergesVVG valdyba organizacijos
istatuosenustatlta tvarka. Darbo sutarti su projekto vadovu, Ukmergds VVG valdybos igaliotas,
sudaropirmininkas Lietuvos Respublikosdarbo kodeksonustatytatvarka.
1.3. Projektqvadovo pareigybereikalingakoordinuoti ir kontroliuoti Ukmergesrajono vietos
veiklos grupes 2016-2026 metq vietos pletros strategij4, administracijos darbuotojq ir kitq
f gyvendinamqproj ektq veiklas.
II. KVALIFIKACINIAI

REIKALAVIMAI

2.l.Tureti auk5t4jiuniversitetinii5silavinim4ir nemaLesngnei 3 m. darbopatirti projektq
valdymo srityje arbane maLesngnegu 5 m. darbo patirti vietos pletros strategijosadministravimoir
igyvendinimosrityje.
2.2. Turi bUti diplomati5kas,atsakingas,s1liningas,tureti gerusbendravimoig[dZius,
sugebetisavaranki5kaiplanuoti ir organizuoti savo ir UkmergesVVG veikl4.
2.3. BUti susipaZinusiam
su LR istatymais,LR Vyriausybdsnutarimais,UkmergesVVG
istatais, Ukmerges VVG visuotiniq nariq ir valdybos susirinkimq nutarimais ir pirmininko
isakymais.
2.4.Moketi dirbti kompiuteriu(Word, Excel, PowerPoint),naudotisinternetonar5ykleir el.
pa5tu,kita biuro iranga (faksu,kopijavimo aparatu,skaneriu).
2.5. Gebeti planuoti, organizuoti darbo krDvi, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informacij4,
rengti i5vadasbei sugebeti numatyti problemas ir siDlyti galimus jq sprendimo bfidus. I5manyti
dokumentqrengimo taisykles.
2.6. Gerai i5manyti Lietuvos kaimo pletros 2014 -2020 metq program4 ir su j4 susijusius
Nacionaliniusir ES teisesaktus.
2.7. Buti susipaZinusiam
su Europosparlamentoir tarybosreglamentu(ES) Nr. 130512013.
2.8. Buti susipaZinusiam su ES struktririniais ir investiciniais fondais ir juos
reglamentuojandiais
Nacionaliniaisir ES teisesaktais.
2.9. Moketi anglq kalb4 pailengusiovartotojo (B2) lygmeniu.

a

III. PROJEKTO VADOVO PAREIGAS EINANCIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR
PAREIGOS
3.1. Vykdo Ukmerg€sVVG veiklos ir Ukmergesrajono vietosveiklos grupes2016-2023
metq vietos pletros strategijos(toliau - VPS) ,bei kitq organizacijosigyvendinamqprojektq veiklq
koordinavim4.
3.2. Planuoja, organizuoja,koordinuoja bei kontroliuoja Ukmerges VVG administracijos
darbuotojqatliekamasfunkcij as.
3.3. Teikia informacij4 (ra5tu,telefonu, elektroniniu pa5tu, renginiq metu) apie Ukmerges
VVG vykdomq projektq veiklasvisiemssuinteresuotiems
asmenimsbei institucijoms.
3 .4. Administruoja visus priskirtus projektus ir konsultuoja projektq vykdytoj us visais
projektq igyvendinimo klausimais.
3.5. Teikia konsultacingir metoding pagalb4 kaimo bendruomendmsir kitiems su kaimo
pletra susijusiemsasmenims,apie ES struktlriniq ir investiciniq fondq, kitq fondq ir biudZetiniq
istaigq finansavimogalimybes.
3.6. Kvalifikuotai ir atsakingai vykdo jam Ukmergds VVG visuotinio nariq susirinkimo ir
(arba) valdybos paskirtasuZduotis.Susirinkimq metu atsiskaitoui. UkmergesVVG administracijos
veik14.
3.7. Arlieka UkmergesVVG administracijosveiklos ir VVG igyvendinamosVPS, bei kitq
organizacijos igyvendinamq projektq igyvendinimo stebesen4ir teikia kasmetines ataskaitas
visuotiniam nariq susirinkimui;
3.8. Teikia UkmergesVVG valdybai pasiDlymusdel UkmergesVVG ir jos administracijos
veiklos.
3.9. Kviedia Ukmerges VVG visuotinius nariq ir valdybos susirinkimus ir rengia j.l
protokolus UkmergesVVG istatuosenustatytatvarka.
3.10.Apmoko naujusUkmergesVVG administracijosdarbuotojus.
3.1I . ULtih,rina, kad laiku ir kokybi5kai bUtq igyvendintos visos Ukmerges VVG istatq
nuostatos.
3.12. UZtikrina sklandqVPS igyvendinim4 ir tinkam4 vietos pletros strategijq,igyvendinamq
bendruomeniqinicijuotos vietos pletros b[du, atrankostaisykliq laikym4si.
3.13. AtstovaujaUkmergesVVG nacionalineseir ES institucijose,susijusiosesu LEADER
metodo igyvendinimu (Lietuvos VVG tinklas; Lietuvos kaimo bendruomeniqs4junga;Lietuvos
kaimo tinklas; ELARD (EuroposLEADER asociacijakaimopletrai).
3.14. Atstovauja Ukmerges VVG LR Zemes Dkio ministro sudarytosedarbo grupese ir
prieZiDroskomitetq veikloje.
3.15. Atstovauja UkmergesVVG darbiniuosesusitikimuosesu LR Zemes[kio ministerija,
Nacionaline mokejimo agentDra,Zemdirbiq mokymo ir metodikos centru, mokslo institucijomis ir
kitomis organizacijomis,dirbandiomis su Europos Zemesiikio fondu kaimo pletrai bei kitais ES
struktiiriniais ir investiciniaisfondais.
3.16. Nuolatos analizuoja Lietuvos kaimo pletros 2014 -2020 metq program4 ir jq
reglamentuojandiusNacionalinius ir ES teises aktus,jq pasikeitimusir teikia pasifllymus Lietuvos
VVG tinklui.
3.17.RengiaVVG vieiqjq pirkimrtrdokumentusir atliekapirkimus.
3.18. Rengia ir VVG valdybai tvirtinti teikia kvietimq teikti vietos projektus dokumentus
(Projektq finansavimos4lygq apra5usir jq priedus).

3.19.RegistruojaWG veiklos dokumentq(siundiamqir gaunamqraStq,isakymq,sutardiq)
registrq.
3.20.Atliekavietosprojektqbylq formavim4(vedim4).
3.21.Vykdo pateiktqvietosprojektqregistravim4ir vertinim4.
pateikiajuos
3.22.RengiaVPS iglvendinimoataskaitas
ir kartu su papildomaisdokumentais
Nacionalineimokejimoagentiirai.
pirkimus.
3.23.VertinavietosprojektqvykdytojqvieSuosius
3.24.OrganinojavietosprojektqahankosposedZius;
IV. TEISES IR PAREIGOS
4.1. UkmergdsrajonoVVG projektovadovoteises:
4.1.1.tureti tinkamas,saugiasir sveikasdarbos4lygas,LR teisesaktq nustatytassocialines
ir kitas garantijas;
4.I.2. reikalauti, kad b[tu pateikiami dokumentai, kuriq pagrindu vykdomos projekto
vadovo pareigaseinandio darbuotojo funkcijos ir pareigos,ruo5iami pirmininko arbavaldybos
igalioto asmensisakymai,ruo5iamikiti dokumentai.
4.1.3. atsisakytivykdyti pavedimus,kurie prie5taraujaLR teisesaktamsir nedelsiantapie
tai informuoti UkmergesVVG pirminink4;
ir kursuose;
4.1.4.dalyvautikvalifikacijoskelimo seminaruose
4.1.5.tureti pietq pertrauk4,kasmetinesatostogasir laiku i5mok*m4atlyginrmq;
4.1.6.dalyvautiUkmergesVVG visuotiniuoseir valdybossusirinkimuose;
4.1.7. naudotisUkmergesVVG nuomojamuautomobiliu;
4.1.8.tureti kitas LR istatymuoseir kituoseteisesaktuosenumatytasteises.
4.2.IJk{nergdsVVG projektovadovopareigos:
4.2.1. savo veikloje vadovautisLR teisesaktais, organizacijosistatais,Siaispareiginiais
nuostatais,vadovo isakymais, Ukmerges VVG visuotinio nariq ir valdybos susirinkimq
nutarimais,darbotvarkostaisyklemis.
4.2.2. savo veikloje vadovautisES strukturiniq ir investiciniq fondq nuostatomisir juos
reglamentuoj
andiaisNacionaliniaisir F'Steisesaktais.
4.2.3. Linottdarbq saugosir sveikatos,prie5gaisrines
saugos,elektrossaugosreikalavimus
ir jq laikytis.
4.2.4. nesinaudotiUkmerses VVG nuosavybene tarnybinei veiklai, naudoti savo darbo
valandasefektyviai.
4.2.5. nesinaudotiir tretiesiemsasmenimsneleisti naudoti informacijos, susijusiossu
UkmergesVVG finansineveikla kitaip, nei tai nustatoUkmergesVVG istatai.
4.2.6. nutraukus darbo santykius,Ukmerges VVG valdybai arbajos paskirtam asmeniui
perduoti vis4 turim4 dokumentacij4, pinigines bei materialines vertybes. Perdavimas
iforminamasperdavimo - priemimo aktu, pasira5ytuUkmergesVVG finansininko ir Ukmerges
VVG valdybosigalioto asmens.
4.2.7.vykdyi visusUkmergesVVG visuotinionarirl susirinkimo,valdybosir pirmininko
nurodymus,susijusiussu vykdomomisprojektovadovopareigomis.

:

5.l. UkmergesWG projektovadovasatsako:
5.1.1.uZjam pavestqpareigqtinkam4atlikim4,LR istatymqir kitq teisesaktqreikalavimq
laikym4si.
5.1.2. UkmergesVVG projekto vadovasatsakouZ jo Zinioje esandiqdokumentqir
informacijos saugum4ir konfidencialumq.
VI. KEITIMAS
6.1. Pareiginiainuostataigali b[ti keidiami ir (arba)papildomi ddl istatymq,kitq teisesaktq
pakeitimq, Ukmerges VVG darbo organizavimopertvarkymll arba Ukmerges VVG valdybos
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SusipaZinauir sutinku:1[

