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ROKIŠKIO R. VVG VALDYMAS
pareigos ir funkcijų tarp valdymo organų pasiskirstymas, valdybos darbo grupių funkcijos

VVG primininkas

Pareigos
VVG

2015-06-05, papildytas 2015-07-24 (funkcijos ir nariai), papildyta 2015-09-24 (nariai), 2016-09-29 (funkcijos ir nariai),
2017-05-25 (nariai)

Vardas,
pavardė

Funkcijos

Raimonda
StankevičiūtėVilimienė

Atsakingas už VVG darbo organizavimą, administravimą, veiklos
viešinimą, atstovavimą.
- Prižiūri Strategijos rodiklių pasiekimą; vadovauja Priežiūros
(Strategijos) darbo grupei.
- Organizuoja biuro darbą. Jei VVG pirmininkas yra ir VPS
administravimo vadovas su juo darbo sutartį dėl VPS
administravimo vadovo pareigų sudaro ir nurodymus dėl VPS
administravimo vadovo darbo teikia valdybos pirmininkas.
- Kontroliuoja VVG ir VVG kolegialaus valdymo organo
atitikimą VPS teisės aktų reikalavimams ir teikia valdybai,
susirinkimui (pagal kompetencijas) atitinkamus vidinių
asociacijos dokumentų projektus.
- Kontroliuoja VVG narių dalyvavimą susirinkimuose ir
valdybos narių dalyvavimą valdybos posėdžiuose; teikia
valdybai, susirinkimui (pagal kompetencijas) atitinkamus
organizacijos vidinių organizacinių dokumentų projektus.
- Kartu su VPS administracijos vadovu tarpininkauja vietos
projektų vykdytojams sprendžiant su kitomis institucijomis
kylančias problemas.
- Atstovauja organizacijai VVG tinkle, NMA, ŽŪM, taip pat
institucijose, turinčiose teisę kontroliuoti Strategijos vykdymą
ir jos finansavimo klausimus.

VPS administravimo vadovė

Raimonda
StankevičiūtėVilimienė

Viešųjų
pirkimų
komisija

Finansininkas

Valentinas
Morkūnas

Administracijo
s darbuotojai

Vykdo stebėseną dėl VVG veiklos organizavimo ir Strategijos
vykdymo procesų atitikimo VPS teisės aktams ir teikia
pirmininkui, valdybai apie tai informaciją.
- Rengia Strategijos ataskaitas NMA ir teikia pirmininkui ir
valdybai.
- Teikia pirmininkui informaciją ir pasiūlymus dėl tinkamo
biuro darbo organizavimo, problemų prevencijos ir sprendimų.
- Organizuoja kvietimų dokumentų parengimą, teikimą valdybai
ir tinkamą paskelbimą.
- Organizuoja kvietimo projektų surinkimą, tinkamą jų
vertinimą ir pateikimą projektų atrankos posėdžiui.
- Organizuoja Strategijos dokumentų (įskaitant ir vietos
projektų) tinkamą tvarkymą ir apskaitą.
- Rengia
informaciją pirmininkui, valdybai Strategijos
klausimais, susijusiais su vietų projektų finansavimu,
rodikliais, problemomis.
- Rengia informaciją, apibendrina situacijas pagal LR teisės
aktus dėl vietos projektų vykdytojams iškylančių problemų;
kartu su pirmininku tarpininkauja jas sprendžiant su kitomis
institucijomis.
- Atsako už Strategijos ir vietos projektų pažeidimų prevencijos
organizavimą: klaidų taisymą, tinkamą pirmininko, valdybos ir
institucijų informavimą apie įtartus ar nustatytus pažeidimus.
- Organizuoja
projektų potencialiems pareiškėjams ir
vykdytojams konsultacijas, mokymus dėl Strategijos projektų.
- Organizuoja darbo grupių posėdžius, iškilus poreikiui
analizuoti jų kuruojamą sritį ir ieškoti problemų sprendimo
būdų.
- Du kartus per metus atsiskaito valdybai.
Atsakingas už buhalterinę apskaitą; fanansinės – buhalterinės ir
statistinės informacijos teikimą valstybės institucijoms, mokesčių
mokėjimą įstatymų nustatyta tvarka; gautos ir teikiamos paramos
bei labdaros apskaitymą ir tinkamą įforminimą; atsakingas už lėšų
ir turto apskaitos vedimą.
- Kuruoja Strategijos finansavimo klausimus.
- Vykdo Strategijos lėšų finansinę apskaitą, atsakingas už jos
atitikimą teisės aktams.
- Kontroliuoja ir vykdo viešuosius pirkimus.
- Rengia
informaciją pirmininkui, valdybai Strategijos
klausimais, susijusiais su Strategijos ir vietos projektų
finansavimu.
- Atsako už Strategijos pažeidimų prevencijos organizavimą
finansų ir viešųjų pirkimų srityse: klaidų taisymą, tinkamą
pirmininko, valdybos ir
institucijų informavimą apie
nustatytas klaidas, pažeidimus.
- Kartu su Turto, finansų, narių mokesčių ir aktyvumo kontrolės
grupe analizuoja Strategijos įgyvendinimo finansinę situaciją,
problemas ir teikia siūlymus Priežiūros (Strategijos) darbo
grupei dėl Strategijos įgyvendinimo organizavimo.
- Du kartus per metus atsiskaito valdybai.
Atsakingi už viešųjų pirkimų organizavimą, procedūrų laikymasi.
-

Atsakinga už VVG veiklos kontrolę, darbo skaidrumo, viešumo,
atskaitomybės užtikrinimą ir priežiūrą.

Revizinė komisija

Vidmantas
Taroza, nario Rokiškio
krašto turizmo
draugijos
atstovas,
Jovita
Stočkuvienė,
narė,
Algirdas
Kazinavičius,
nario „Rokvesta“
atstovas
VVG valdyba:

Priima sprendimus dėl Strategijos įgyvendinimo, keitimų.
Priima sprendimus dėl kvietimų.
Priima sprendimus dėl vietos projektų finansavimo.
Analizuoja Strategijos ataskaitas, teikiamas NMA (ne vėliau,
kaip per 3 mėn. nuo ataskaitos parengimo)
- Kontroliuoja pirmininko pasirašytas sutartis (kartą per ketvirtį
tvirtina/ netvirtina pirmininko pasirašytas sutartis).
- Kontroliuoja biuro specialistų darbą, tvirtina jų darbo
ataskaitas du kartus per metus.
- Per darbo grupes - VVG organizacinės priežiūros ir
informacijos sklaidos grupė; Turto, finansų, narių mokesčių ir
aktyvumo kontrolės grupė; Kaimo bendruomenių iniciatyvų
plėtros ir kaimo aplinkotvarkos problemų grupė; Jaunimo ir
kitų nevyriausybinių organizacijų interesų plėtros grupė;
Kaimo vietovių verslo įvairinimo grupė, - analizuoja
Strategijos įgyvendinimo problematiką ir teikia siūlymus
Priežiūros (Strategijos) darbo grupei dėl Strategijos
įgyvendinimo organizavimo.
Atsakingas už VVG valdybos darbo organizavimą, posėdžių
darbotvarkių sudarymą ir vedimą.

VVG
valdybos
pirminin
kas

-

Valerijus
Rancevcas

Turto, finansų, narių
mokesčių ir aktyvumo
kontrolės grupė

VVG organizacinės
priežiūros ir
informacijos sklaidos
grupė

VVG valdybos darbo grupės:
Pirmininkė –
Diana
Guzienė
Nariai
Valerijus
Rancevas,
Agnė
Šapokaitė
Pirmininkas –
Vytautas
Vilys
Nariai
Irena
Bernotienė,
Ričardas
Žukauskas

Atsakinga už VVG įstatų ir kitų priimtų reglamentų laikymąsi, už
informacijos apie VVG veiklą viešinimą, informacijos
žiniasklaidos priemonėms apie VVG teikimą, VVG veiklą
pristatančių renginių organizavimą; kaimo plėtros dalyvių
švietimo bei mokymo organizavimą; už ryšių su kitomis VVG,
socialiniais partneriai užmezgimą.

Atsakinga už VVG turto ir finansų priežiūrą, narių aktyvumo
kontrolę; VVG narių pasiūlymų ir idėjų aptarimą.

Nariai
Daiva
Čiučelienė,
Jūratė
Bagužienė,
Lina MeilutėDatkūnienė,
Irena
Bernotienė,
Ričardas
Žukauskas
Vladas
Karpovas
Pirmininkė –
Eglė Griciūtė

Kaimo vietovių verslo įvairinimo grupė

Jaunimo ir kitų
nevyriausybinių
organizacijų
interesų plėtros
grupė

Kaimo bendruomenių iniciatyvų plėtros ir
kaimo aplinkotvarkos problemų grupė

Pirmininkas –
Valerijus
Aleinikovas

Nariai
Dovilė
Pučinskienė,
Augustinas
Blažys
Pirmininkas –
Vidas
Joneliūkštis
Nariai
Laura
ViduolytėPupelienė,
Laimutė
Sadauskienė,
Zita
Juodelienė,
Laimantas
Tubelis,
Anicetas
Bytautas,
Diana Guzienė

Atsakinga už kaimo bendruomenių interesų atstovavimą, kaimo
gyvenamosios aplinkos problemų aktualinimą; vietos žmonių
skatinimą įsitraukti į kaimo plėtros procesus; už pasiūlymų teikimą
vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo
plėtros planų ir priemonių kūrimo.

Atsakinga už jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų
iniciatyvų kaimiškosiose rajono teritorijose plėtrą, šių teritorijų
gyventojų aktyvinimą dalyvauti organizacijose, pilietiškumo
skatinimą, istorijos, kultūros paveldo saugojimą ir propagavimą.

Atsakinga už iniciatyvas aktyvinant ir įvairinant verslus kaimo
teritorijoje, verslo galimybių kaime propagavimą, aplinkos tyrimą.

Sudaryta iš VVG
vadovų, darbo grupių
pirmininkų, Kaimo
bendruomenių
iniciatyvų plėtros ir
kaimo aplinkotvarkos
problemų grupės narių
ir administracijos
darbuotojų

Pirmininkė
Raimonda
StankevičiūtėVilimienė
Nariai
Valerijus
Rancevas,

Priežiūros (strategijos) grupė

Diana
Guzienė,
Vytautas
Vilys,
Valerijus
Aleinikovas,
Eglė Griciūtė,
Vidas
Joneliūkštis,
Daiva
Čiučelienė,
Jūratė
Bagužienė,
Lina MeilutėDatkūnienė,
Irena
Bernotienė,
Ričardas
Žukauskas
Vladas
Karpovas,
Valentinas
Morkūnas

Pagal poreikį, bet ne račiau kaip kartą per metus, prieš Strategijos
pasiekimų rodiklių teikimą VVG nariams, išanalizuoja Strategijos
įgyvendinimo situaciją; rengia ir teikia VVG susirinkimui
pranešimus apie Strategijos įgyvendinimą.

