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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBöS 2010-2015 METŲ STRATEGINIO PLANO VALDYMO IR STEBöSENOS SISTEMA

1. ĮVADAS

Jurbarko rajono savivaldyb÷s 2011-2015 metų strateginio pl÷tros plano (toliau JRSPP)
valdymo ir steb÷senos sistema sudaro sąlygas kontroliuoti strateginio pl÷tros plano įgyvendinimą,
vertinti įgyvendinimo poveikį miestui ir prireikus papildyti ar koreguoti strateginį planą. JRSPP
valdymo ir steb÷senos sistema – tai sisteminis kokybinių ir kiekybinių pokyčių steb÷jimo, vertinimo ir
pasiūlymo d÷l patvirtinto strateginio plano įgyvendinimo procesas, kuris apima kokybinių ir
kiekybinių pokyčių vertinimo rodiklių sistemą, kurios pagrindu periodiškai (kiekvienais metais)
parengiama situacijos vertinimo ataskaita.
JRSPP valdymo ir steb÷senos sistema skirta Jurbarko rajono savivaldyb÷s administracijos
darbuotojams, atsakingiems už strateginių planų rengimą ir jų įgyvendinimą.
JRSPP valdymo ir steb÷senos sistemos pagrindin÷s sudedamosios dalys:
•
•
•

strateginio plano įgyvendinimo institucin÷ struktūra;
JRSPP įgyvendinimo procesas (plano valdymas ir steb÷sena, koregavimas);
JRSPP rodiklių sistema;

JRSPP valdymo ir steb÷senos sistema tvirtinama Jurbarko rajono savivaldyb÷s tarybos
sprendimu. L÷šos JRSPP valdymo ir steb÷senos sistemos įdiegimui ir palaikymui kasmet skiriamos iš
Jurbarko rajono savivaldyb÷s biudžeto. JRSPP priežiūros sistema parengta siekiant užtikrinti Jurbarko
rajono 2010-2015 metų strateginio pl÷tros plano įgyvendinimo valdymą ir steb÷seną.
JRSPP valdymo ir steb÷senos sistemos reng÷jas:
Jurbarko rajono 2011-2015 metų strateginio pl÷tros plano (JRSPP) valdymo ir steb÷senos
sistemą pareng÷ UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“.
Tekste naudojami sutrumpinimai ir terminai:
ISPS – Investicijų ir strateginio planavimo skyrius
JRSPP – Jurbarko rajono 2010-2015 metų strateginis pl÷tros planas
JRSVP – Jurbarko rajono savivaldyb÷s trijų metų veiklos planas
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Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti viso strateginio valdymo proceso,
kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir planuojamus
gauti finansinius, materialinius ir darbo išteklius institucijos misijai vykdyti bei numatytiems tikslams
pasiekti, realizavimą taip pat veiklos steb÷sena ir atsiskaitymas už rezultatus;
Jurbarko rajono strateginis pl÷tros planas – tai ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas,
kuriame išd÷styta Jurbarko rajono ilgalaik÷s pl÷tros kryptys, tikslai, uždaviniai ir veiksmai strategijai
įgyvendinti;
Tikslų, uždavinių koordinatoriai – Jurbarko rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu patvirtinti už
tikslų ir uždavinių įgyvendinimą atsakingi savivaldyb÷s daliniai;
Strateginio planavimo grup÷ – Jurbarko rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu
patvirtinta už strateginį planavimą struktūriniuose padaliniuose atsakinga darbo grup÷, kurią sudaro
savivaldyb÷s administracijos darbuotojai;
Strateginio planavimo komisija – Jurbarko rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu patvirtinta
darbo grup÷, kurią sudaro Savivaldyb÷s tarybos nariai;
L÷šų poreikis – maksimalių asignavimų prognoz÷ ateinantiems 10 metų (visų galimų
finansavimo šaltinių), kuri leidžia įsivertinti, koks reikalingas finansavimas, norit įgyvendinti numatytą
pl÷tros strategiją, skatina alternatyvių finansavimo šaltinių paiešką planuojamiems veiksmams
įgyvendinti. L÷šų poreikio prognoz÷ yra pagrindas Jurbarko rajono savivaldyb÷s trejų metų
strateginio veiklos plano programoms rengti;
Rodikliai – priemonių įgyvendinimo steb÷senos vertinimo kriterijus, išreikštas aiškiu mato
vienetu bei suteikiantis informacijos apie strateginio plano bei atitinkamų priemonių įgyvendinimą;
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2. INSTITUCINö STRUKTŪRA

JRSPP valdymo ir steb÷senos sistemos institucinę struktūrą sudaro du lygmenys: politinis ir
administracinis. Užtikrinant sąlygas valdžios, visuomen÷s ir verslo bendradarbiavimui, politiniame ir
administraciniame lygiuose savivaldyb÷s padaliniai papildomi rajono atstovais – socialiniais ekonominiais partneriais ir ekspertų grupe., paveikslas Nr. 1. Politinio ir administracinio lygmens
institucijų vaidmuo įgyvendinant JRSPP pateikiami lentel÷je Nr. 1.
POLITINIS

JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBöS
TARYBA

LYGMUO

JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBöS
TARYBOS KOMITETAI

STRATEGINIO
PLANAVIMO
KOMISIJA

ADMINISTRACINIS

SOCIALINIAI EKONOMINIAI
PARTNERIAI

LYGMUO
UŽ TIKSLO ĮGYVENDINIMĄ
ATSAKINGI SAVIVALDYBöS
STRUKTŪRINIAI VIENETAI
INVESTICIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS
STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPö

EKSPERTŲ GRUPö

Paveikslas Nr. 1. Institucin÷ struktūros schema
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1 lentel÷. Politinio ir administracinio lygmens institucijų vaidmuo įgyvendinant JRSPP

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Institucija
Politinis lygmuo
Jurbarko rajono savivaldyb÷s taryba

Pagrindiniai uždaviniai įgyvendinant JRSPP

Tvirtina JRSPP metines ataskaitas, JRSPP
pakeitimus bei Savivaldyb÷s metinį biudžetą
Jurbarko rajono savivaldyb÷s tarybos komitetai Svarsto JRSPP metines ataskaitas ir JRSPP
pakeitimus
Strateginio planavimo komisija
Svarsto teikiamus JRSPP pakeitimus, teikia
pasiūlymus d÷l JRSPP įgyvendinimo, metinių
ataskaitų
Socialiniai-ekonominiai partneriai.
Pl÷toja bendradarbiavimą su Savivaldybe,
Sukuriama/susikuria iš svarbiausių rajono teikia pasiūlymus d÷l JRSPP įgyvendinimo ir
interesų grupių (tarptautinių, valstybinių, JRSPP pakeitimų
privačių institucijų ir bendruomenių) atstovų
bei veikia visuomeniniais pagrindais
Administracinis lygmuo
Už tikslo įgyvendinimą atsakingi savivaldyb÷s Įvertinant JRSPP padaliniuose organizuoja
daliniai
JRSPP rengimą ir įgyvendinimą
Investicijų ir strateginio planavimo skyrius
Apibendrina bei susistemina Savivaldyb÷s
struktūrinių padalinių pateiktus pasiūlymus
d÷l JRSVP, atsižvelgiant į JRSPP. Rengia
JRSPP metines ataskaitas. Teikia pasiūlymus
d÷l JRSPP keitimų
Strateginio planavimo grup÷ - darbuotojai, Surenka iš visų padalinio grandžių teikiamus
atsakingi už strateginį planavimą Savivaldyb÷s pasiūlymus d÷l JRSVP, apibendrina šią
administracijos struktūriniuose padaliniuose
informaciją, atsižvelgiant į JRSPP ir
koordinuoja jo įgyvendinimą
Ekspertų grup÷.
Teikia pasiūlymus d÷l atskirų sričių pl÷tros ir
Ekspertų grup÷s, susikūrusios visuomeniniais JRSPP pakeitimų, metinių ataskaitų
pagrindais. Ekspertų grup÷s ir atskirų jos narių
darbas gali būti užsakomas pagal poreikius
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3. JRSPP ĮGYVENDINIMO PROCESAS

3.1.

JRSPP valdymas ir steb÷seną

Jurbarko rajono 2011-2015 metų strateginį pl÷tros planą (JRSPP) Savivaldyb÷ įgyvendina jo
veiksmus (detalizuojant priemon÷mis) įtraukiant į Jurbarko rajono savivaldyb÷s trijų metų strateginį
veiklos planą (JRSVP). Kiekviename departamente, skyriuje yra paskirti darbuotojai atsakingi už
strateginį planavimą.
JRSPP veiksmų įgyvendinimas koordinuojamas su Socialiniais - ekonominiais partneriais
(politiniame lygmenyje) ir Ekspertų grupe (administraciniame lygmenyje), kad būtų užtikrintas
visuomeninio ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas bei galimyb÷ konkretizuoti JRSPP numatytų
veiksmų vykdytojų atsakomybę ir patikslinti veiksmo įgyvendinimo apimtį, reikalingas l÷šas bei
finansavimo šaltinius. Pagal poreikius tarp Savivaldyb÷s ir kitų vykdytojų gali būti pasirašytos sutartys,
kuriose tiksliau apibr÷žiamos bendros veiklos sąlygos ir įsipareigojimai.
Kasmet parengiama ir apsvarstoma JRSPP įgyvendinimo ataskaita. Atsižvelgiant į rezultatus,
papildomas ir keičiamas JRSPP bei JRSVP vykdomos programos.
Detalus Jurbarko rajono 2011-2015 metų strateginio plano valdymo ir steb÷senos
kalendorinis grafikas bei atskirų savivaldyb÷s padalinių ir valdymo organų atsakomyb÷ pateikiama
Priede Nr.1.
Jurbarko rajono 2011-2015 metų strateginio plano valdymas ir steb÷sena (besikartojantis
metų ciklas):
1.

Įstaigos, išoriniai partneriai, kiti atsakingi (Plano skiltis „Kt. priemon÷s vykdytojas (-iai)“)
priemon÷s įgyvendinimą koordinuojančiam administracijos struktūriniam vienetui ir už
tikslo įgyvendinimo seteb÷seną atsakingam darbuotojui pagal nustatytą formą (priedas
Nr. 2 ir priedas Nr. 3) pateikia plano įvykdymo galutinę – vienerių metų laikotarpio –
ataskaitą;

2.

Priemon÷s įgyvendinimą koordinuojantis administracijos struktūrinis vienetas ir už tikslo
įgyvendinimo steb÷seną atsakingas darbuotojas pagal nustatytą formą (priedas Nr. 2 ir
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priedas Nr. 3) pateikia Investicijų ir strateginio planavimo skyriui strateginio pl÷tros
plano priemonių ir/arba tikslo (-ų) vykdymo vienerių metų laikotarpio ataskaitą;
3.

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius, išanalizavęs už priemon÷s įgyvendinimą
koordinuojančio administracijos struktūrinio vieneto ir už tikslo įgyvendinimo steb÷seną
atsakingo darbuotojo pateiktas vienerių metų strateginio plano tikslų įvykdymo
ataskaitas, parengia galutinę Savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano įgyvendinimo
ataskaitą. Parengtą dokumentą teikia derinimui strateginio planavimo grupei;

4.

Strateginio planavimo grup÷, susipažinusi su Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus
pateikta Savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano galutine įgyvendinimo ataskaita,
suformuluoja išvadas bei pateikia rekomendacijas d÷l tolimesnio plano vykdymo;

5.

Savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano galutin÷ įgyvendinimo ataskaita pristatoma
Strateginio planavimo komisijai, savivaldyb÷s Tarybos komitetams ir teikiama tvirtinti
savivaldyb÷s Tarybai. Vykdomas metinių rezultatų aptarimas;

6.

Priemon÷s įgyvendinimą koordinuojantis adm. vnt. pagal nustatytą formą (priedas Nr. 2)
Investicijų ir strateginio planavimo skyriui pateikia strateginio pl÷tros plano rodiklių, už
kuriuos yra atsakingas jų dalinys pus÷s metų laikotarpio ataskaitą (faktines rodiklių
reikšmes);

7.

Savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano rodiklių pasiekimo tarpin÷ ataskaita pristatoma
Strateginio planavimo komisijai;

8.

Priemon÷s įgyvendinimą koordinuojantis adm. vnt. ir už tikslo įgyvendinimą atsakingas
dalinys, atsižvelgiant į metinę ir tarpin÷ ataskaitas, pasiektas/nepasiektas rodiklių
reikšmes, Investicijų ir strateginio planavimo skyriui pagal nustatytą formą (priedas Nr. 4)
pateikia strateginio pl÷tros plano koregavimo pasiūlymus (jei jie būtini) bei pateikia
paraiškas tikslinti JRSVP atsižvelgiant į JRSPP;

9.

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius į vieną dokumentą apjungia pateiktas
paraiškas tikslinti JRSVP atsižvelgiant į JSSPP. Patikslintas JRSPP teikiamas svarstymui
strateginio planavimo komisijai;

Jurbarko rajono strateginio planavimo dokumentai tarpusavyje yra susiję. Savivaldyb÷s
rengiamų planų schema yra pateikta paveiksle Nr. 2.
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JURBARKO RAJONO
ILGALAIKIAI (> 3 metų) TIKSLAI
2011-2015 METŲ
tikslinami kas 4 metus, pasibaigus rajono STRATEGINIS PLöTROS
Savivaldyb÷s Tarybos kadencijai*
PLANAS
JURBARKO RAJONO
VIDUTINöS TRUKMöS
(3 metų) TIKSLAI
tikslinami kasmet

TRUMPALAIKIAI
TIKSLAI (1 metų)
tikslinami metų b÷gyje

BENDRASIS PLANAS
SAVIVALDYBöS TRIJŲ METŲ
VEIKLOS PLANAS
(PROGRAMOS)
SAVIVALDYBöS METINIS BIUDŽETAS

KITI FINANSAVIMO
ŠALTINIAI
(TARPTAUTINIAI,
VALSTYBöS, PRIVATŪS)

Paveikslas nr. 2. Savivaldyb÷s rengiamų planų schema
* Jei įvyksta priešlaikiniai rinkimai, strateginis planas peržiūrimas pasikeitus rajono savivaldyb÷s tarybai.
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3.2.

JRSPP koregavimas

Atsižvelgiant į pra÷jusio laikotarpio JRSPP veiksmų įgyvendinimo bei atitinkamų rodiklių
siekimo rezultatus, taip pat įvertinus kintančią Jurbarko rajono aplinką, Strateginio planavimo
komisija (SPK) ne rečiau kaip kas metus, bet ne dažniau kaip pas pusmetį, peržiūri JRSPP ir įvertina
jo aktualumą bei veiksmingumą. Esant poreikiui, SPK gali teikti siūlymus d÷l JRSPP koregavimo,
tačiau rajono vizija gali keistis tik iš esm÷s tikslinant arba rengiant naują JRSPP.
Išskiriamos tokios JRSPP veiksmų sąrašo koregavimo galimyb÷s:
• esamo JRSPP veiksmo tikslinimas (esminis arba neesminis);
• esamo JRSPP veiksmo išbraukimas;
• JRSPP papildymas įtraukiant naują veiksmą;
Be SPK, pasiūlymus d÷l JRSPP veiksmų sąrašo koregavimo gali teikti ir kiti norintys: rajono
tarybos nariai, Savivaldyb÷s administracijos atstovai, valstybin÷s institucijos, nevyriausybin÷s
organizacijos, verslo atstovai bei visuomen÷.
Pasiūlymai (motyvuoti ir detaliai pagrįsti) teikiami raštu pagal iš anksto nustatytą prašymo
formą (Priedas Nr. 4) atsakingam administracijos struktūriniam vienetui, kuris atlieka poreikio analizę
ir priima sprendimą d÷l prašymo perdavimo tolimesniam svarstymui Investicijų ir strateginio
planavimo skyriui (ISPS). Teikiant prašymą ISPS, užpildoma veiksmų sąrašo koregavimo forma
(Priedas Nr. 4). Išnagrin÷jusi gautą prašymą d÷l JRSPP koregavimo, ISPS sprendžia d÷l jo
tikslingumo:
• jeigu siūlomas JRSPP koregavimas n÷ra esminis1, korekciją tvirtina Administracijos
direktorius.
• jeigu siūlomas JRSPP koregavimas yra esminis, korekcijos poreikis pirmiausia yra
apsvarstomas Strateginio planavimo komisijoje (SPK) d÷l suderinamumo su rajono
vizija bei JRSPP tikslais. SPK teikimu, tokie pakeitimai toliau turi būti aptariami
Savivaldyb÷s tarybos komitetuose. Esmines JRSPP korekcijas tvirtina Jurbarko rajono
savivaldyb÷s taryba.
JRSPP koregavimo grafin÷ schema pateikiama Priede Nr. 5.
1

Neesminis tikslinimas: kai ne daugiau kaip dviem metais koreguojami veiksmo įgyvendinimo terminai arba nežymiai

koreguojama veiksmo detalizacija nekeičiant veiksmo esm÷s ir objekto. Visi kiti tikslinimai priskiriami esminiams.
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4. JRSPP RODIKLIŲ SISTEMA

Strateginio plano valdymo ir steb÷senos sistemoje numatyta kiekybinių efekto rodiklių
sistema, kuria naudojantis įvertinanamas JRSPP įgyvendinimo poveikis rajonui.
Rodiklių sistema sudaryta taip, kad atspind÷tų keturias JRSPP sritis – saugi ir aktyvi
bendruomen÷, kokybiška ir patogi gyvenamoji aplinka, konkurencinga rajono ekonomika ir efektyvi
rajono savivalda. Kiekvienas rodiklis parinktas atsižvelgiant į tikslus ir uždavinius, numatytus
atitinkamoje srityje. Rodiklių sąrašas, kartu su už atitinkamas sritis atsakingais administracijos
struktūriniais vienetais bei rodiklio informacijos šaltiniu, pateikiamas Priede Nr. 6.
Siekiant efektyviau matuoti JRSPP įgyvendinimo poveikį rajonui, nustatytos rodiklių siektinos
reikšm÷s 2015 metams (Priede Nr. 7). Rodiklių siektinos reikšm÷s nustatytos atsižvelgiant į
atitinkamo rodiklio istorinius duomenis ir tendencijas, planuojamas veiklas ir pokyčius JRSPP bei
paties rodiklio specifiką.
Strateginio plano valdymo ir steb÷senos sistemoje taip pat numatyta rezultato rodiklių
sistema, kuria naudojantis įvertinanamas JRSPP priemonių įgyvendinimas kiekvienais metais.
Atsiskaitymas už rodiklius vyksta kasmet, duomenis apie rodiklius surenka atsakingi
Savivaldyb÷s administracijos daliniai (nurodyti Priede Nr. 7 ir ties JRSPP priemon÷mis). Rodiklių
skaitin÷s reikšm÷s už pra÷jusius metus pateikiamos Investicijų ir strateginio planavimo skyriui iki kitų
metų liepos 1 d. Investicijų ir strateginio planavimo skyrius agreguotą rodiklių ataskaitą nustatyta
forma (Priedas Nr. 3) teikia Strateginio planavimo komisijai, kuri įvertina rodiklių dinamiką.
JRSPP yra nurodomi rodikliai atskiroms priemon÷ms ir fizinis jų įgyvendinimo lygis yra
matuojamas rezultato kriterijais (žr. JRSPP).
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5. PRIEDAI

Priedas Nr.

1.

Jurbarko rajono 2011-2015 metų strateginio pl÷tros plano valdymo ir steb÷senos
kalendorinis

Priedas Nr.

2.

JRSPP priemonių vykdymo vienerių metų laikotarpio ataskaitos forma

Priedas Nr.

3.

JRSPP tikslų rodiklių ataskaitos forma

Priedas Nr.

4.

Jurbarko rajono strateginio plano priemonių koregavimo forma

Priedas Nr.

5.

JRSPP koregavimo grafin÷ schema

Priedas Nr.

6.

JRSPP steb÷senos rodiklių sąrašas

Priedas Nr.

7.

JRSPP steb÷senos rodikliai ir jų reikšm÷s (Priedas Exel formatu)
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Priedas Nr.1
JRSPP VALDYMO IR STEBöSENOS KALENDORINIS GRAFIKAS
Politinis lygmuo

Institucija

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Geguž÷

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugs÷jis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Meras
Strateginio planavimo komisija

5

7

Komitetai

5

7

Savivaldyb÷s taryba

5

7

5

7

Administracinis lygmuo

Administracijos direktorius
Įstaigos, išoriniai ekspertai, kiti atsakingi

1
3

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

4

Strateginio planavimo grup÷

Priemon÷s įgyvendinimą koordinuojantis
adm. vnt.
Už tikslo įgyvendinimo steb÷seną atsakingas
darbuotojas
Nr Atsakinga institucija
1 Įstaigos, išoriniai partneriai, kiti atsakingi

9

2

6

8
8

2

Veiksmas

Terminas iki

Įstaigos, išoriniai partneriai, kiti atsakingi (Plano skiltis „Kt. priemon÷s vykdytojas (-iai)“) priemon÷s įgyvendinimą
koordinuojančiam administracijos struktūriniam vienetui ir už tikslo įgyvendinimo seteb÷seną atsakingam darbuotojui pagal nustatytą sausio 30 d.
formą (priedas Nr. 2 ir priedas Nr. 3) pateikia plano įvykdymo galutinę – vienerių metų laikotarpio – ataskaitą;

Priemon÷s įgyvendinimą koordinuojantis
Priemon÷s įgyvendinimą koordinuojantis administracijos struktūrinis vienetas ir už tikslo įgyvendinimo steb÷seną atsakingas
adm. vnt.
darbuotojas pagal nustatytą formą (priedas Nr. 2 ir priedas Nr. 3) pateikia Investicijų ir strateginio planavimo skyriui strateginio
Už tikslo įgyvendinimo steb÷seną atsakingas
pl÷tros plano priemonių ir/arba tikslo (-ų) vykdymo vienerių metų laikotarpio ataskaitą
darbuotojas
Investicijų ir strateginio planavimo skyrius, išanalizavęs už priemon÷s įgyvendinimą koordinuojančio administracijos struktūrinio
vieneto ir už tikslo įgyvendinimo steb÷seną atsakingo darbuotojo pateiktas vienerių metų strateginio plano tikslų įvykdymo
3 Investicijų ir strateginio planavimo skyrius
ataskaitas, parengia galutinę Savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano įgyvendinimo ataskaitą. Parengtą dokumentą teikia derinimui
strateginio planavimo grupei;
2

Priimanti institucija
Priemon÷s įgyvendinimą
koordinuojantis adm. vnt.
Už tikslo įgyvendinimo steb÷seną
atsakingas darbuotojas

kovo 1 d.

Investicijų ir strateginio planavimo
skyrius

kovo 31 d.

Strateginio planavimo grup÷*

4 Strateginio planavimo grup÷

Strateginio planavimo grup÷, susipažinusi su Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus pateikta Savivaldyb÷s strateginio pl÷tros
plano galutine įgyvendinimo ataskaita, suformuluoja išvadas bei pateikia rekomendacijas d÷l tolimesnio plano vykdymo;

balandžio 15 d.

Investicijų ir strateginio planavimo
skyrius

5 Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

Savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano galutin÷ įgyvendinimo ataskaita pristatoma Strateginio planavimo komisijai, savivaldyb÷s
Tarybos komitetams ir teikiama tvirtinti savivaldyb÷s Tarybai. Vykdomas metinių rezultatų aptarimas;

geguž÷s 15 d.

Strateginio planavimo komisija
Komitetai
Savivaldyb÷s taryba

6

Priemon÷s įgyvendinimą koordinuojantis
adm. vnt.

7 Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

Priemon÷s įgyvendinimą koordinuojantis adm. vnt. pagal nustatytą formą (priedas Nr. 2) Investicijų ir strateginio planavimo skyriui
pateikia strateginio pl÷tros plano rodiklių, už kuriuos yra atsakingas jų dalinys pus÷s metų laikotarpio ataskaitą (faktines rodiklių
rugpjūčio 1 d.
reikšmes).

Investicijų ir strateginio planavimo
skyrius

Savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano rodiklių pasiekimo tarpin÷ ataskaita pristatoma Strateginio planavimo komisijai.

Strateginio planavimo komisija

rugs÷jo 20 d.

Priemon÷s įgyvendinimą koordinuojantis
Priemon÷s įgyvendinimą koordinuojantis adm. vnt. ir už tikslo įgyvendinimą atsakingas dalinys, atsižvelgiant į metinę ir tarpin÷
adm. vnt.
ataskaitas, pasiektas/nepasiektas rodiklių reikšmes, Investicijų ir strateginio planavimo skyriui pagal nustatytą formą (priedas Nr. 4) lapkričio 15 d.
Už tikslo įgyvendinimo steb÷seną atsakingas
pateikia strateginio pl÷tros plano koregavimo pasiūlymus (jei jie būtini) bei pateikia paraiškas tikslinti JRSVP atsižvelgiant į JRSPP.
darbuotojas
Investicijų ir strateginio planavimo skyrius į vieną dokumentą apjungia pateiktas paraiškas tikslinti JRSVP atsižvelgiant į JSSPP.
gruodžio 15 d.
9 Investicijų ir strateginio planavimo skyrius
Patikslintas JRSPP teikiamas svarstymui strateginio planavimo komisijai.

8

Investicijų ir strateginio planavimo
skyrius
Strateginio planavimo komisija
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Priedas Nr.2
ĮSTAIGŲ JRSPP PRIEMONIŲ VYKDYMO VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPIO ATASKAITOS FORMA
20___ metai
(laikotarpis, už kurį atsiskaitoma)

Atsakingos institucijos pavadinimas __________________________________________________________
Priemon÷
Terminas

Nr.

Priemon÷s
pavadinimas

Trumpas aprašymas

1.

2.

3.

2011 - 2015
4.

.......................................................
(įgalioto asmens vardas, pavard÷)

L÷šos
Panaudotos
l÷šos
tūkst. Lt.

Finansavimo Pagal planą
šaltiniai
tūkst. Lt.
5.

6.

7.

........................
(data)

Matavimo rodiklis
Likutis

Pavadinimas

Mato
vnt.

Trumpas
paaiškinimas

9.

10.

11.

tūkst. Lt.
8.

Planas Faktas
12.

13.

Komentaras d÷l rodiklio
įgyvendinimo
14.

Atsakomyb÷
Atsakingas
Kiti atsakingi už
administracijos vnt.
priemon÷s
(koordinatorius)
įgyvendinimą
15.

16.

............................................
(parašas)

A.V.
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Priedas Nr.3
JRSPP TIKSLŲ RODIKLIŲ ATASKAITOS FORMA
20___ metai
(laikotarpis, už kurį atsiskaitoma)

Atsakingas
Nr.

Sritis / Tikslas

Pareigos

Vardas
Pavard÷

.......................................................
(įgalioto asmens vardas, pavard÷)

Matavimo rodiklis
Mato
Nr. Rodiklio pavadinimas
Šaltinis
vnt.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

........................
(data)

Pereitų metų
reikšm÷
x - 1 m.

Einamųjų
Sekančių
metų reikšm÷ metų reikšm÷
x m.
x + 1 m.

Siektina
reikšm÷
2015 m.

Komentaras

............................................
(parašas)

A.V.
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Priedas Nr.4
JURBARKO RAJONO STRATEGINIO PLöTROS PLANO PRIEMONIŲ SĄRAŠO
KOREGAVIMO FORMA

1. Siūloma Jurbarko rajono 2011 - 2015 m. strateginio pl÷tros plano korekcija (tinkamą variantą pažym÷ti):
1.1. Esamos priemon÷s tikslinimas
(toliau pildyti 2, 5 ir 6 punktus)

1.2. Esamos priemon÷s
išbraukimas (toliau pildyti 3, 5 ir
6 punktus)

1.3. Naujos priemon÷s įtraukimas
(toliau pildyti 4, 5 ir 6 punktus)

2. Esamos priemon÷s tikslinimas
Tikslo Nr. _______________
Uždavinio Nr. ____________
Keičiamos priemon÷s pavadinimas
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Tikslinimo detalizacija (kaip ir kokie priemon÷s aspektai (detalizacija, terminai ir kt.) yra tikslinami):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Esamos priemon÷s išbraukimas
Tikslo Nr. _______________
Uždavinio Nr. ____________
Išbraukiamos priemon÷s pavadinimas
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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4. Naujos priemon÷s įtraukimas

Priemon÷

L÷šos
Terminas

Nr.

Priemon÷s
pavadinimas

Trumpas aprašymas
2011 - 2015

Finansavimo
šaltiniai

Pagal
planą
tūkst. Lt.

Panaudotos
l÷šos
tūkst. Lt.

Matavimo rodiklis
Likutis
tūkst. Lt.

Pavadinimas

Mato
vnt.

Trumpas
paaiškinimas

Planas Faktas

Atsakomyb÷
Komentaras d÷l
rodiklio įgyvendinimo

Atsakingas
Kiti atsakingi
administracijos už priemon÷s
vnt.
įgyvendinimą

5. Trumpas korekcijos poreikio pagrindimas
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. Formą užpildžiusio asmens vardas, pavard÷, darboviet÷, pareigos
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

.......................................................
(įgalioto asmens vardas, pavard÷)

................
(data)

......................................
(parašas)
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Priedas Nr.5
JRSPP KOREGAVIMO GRAFINö SCHEMA
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Priedas Nr.6
JRSPP STEBöSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS
Atsakingas
Nr.

1.

1.1

Sritis / Tikslas

SAUGI IR AKTYVI
BENDRUOMENö

Puosel÷ti rajono
kultūrines ir sporto
tradicijas

Pareigos
Investicijų
ir
strateginio
planavimo
skyriaus
ved÷ja

Kultūros
skyriaus
ved÷ja

Vardas
Pavard÷
Inga
Žukauskien÷

Matavimo rodiklis
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Mato vnt.

Šaltinis

1.

tūkst. Lt

STD

5.
6.

BVP, tenkantis vienam gyventojui Taurag÷s
apskrityje
Vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis
Užregistruotų nusikaltimų skaičius 100 000-ių
gyventojų
Nusikalstamos veikos
Gyventojų skaičius metų pradžioje
Gyventojų amžiaus struktūra metų pradžioje
Iš viso pagal amžių
Gyventojai (0–15 metų amžiaus)
Darbingo amžiaus gyventojai
Pensinio amžiaus gyventojai
Iš viso pagal amžių
Gyventojai (0–15 metų amžiaus)
Darbingo amžiaus gyventojai
Pensinio amžiaus gyventojai
Vidutinis gyventojų skaičius
Vidutinio gyventojų skaičiaus metinis pokytis

Lt/m÷n.
Vnt./100
tūkst.gyv.
vnt
tūkst.
%
%
%
%
%
asmenys
asmenys
asmenys
asmenys
asmenys
%

7.
8.
1.
2.
3.

Migracijos saldas (atvyko +, išvyko –)
Natūralus gyventojų prieaugis
Kultūros centrų skaičius
M÷g÷jų meno kolektyvų skaičius
Bendruomenių centrų skaičius

asmenys
asmenys
Vnt.
Vnt.
Vnt.

STD
Išskaičiuota
pagal STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
Išskaičiuota
pagal STD
STD
STD
STD
STD
Kultūros
skyrius

2.
3.
*
*
4.
*
*
*
*

Daura
Giedraitien÷

Informacijos
teik÷jas (kai
nesutampa su
atsakingu)
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4.

1.2

Užtikrinti sklandų
ugdymo procesą rajono
ugdymo įstaigose

Švietimo
skyriaus
ved÷jas

Antanas
Gvildys

5.

Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių
dalyviai metų pabaigoje
Dalyvaujantys kultūrin÷je veikloje asmenys

6.

Kultūriniai renginiai

Vnt.

7.

Sporto varžybos ir sveikatingumo renginiai

Vnt.

1.

Vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose,
tenkantis 100 vaikų
Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių
skaičius
Savivaldyb÷s biudžeto išlaidų dalis, tenkanti
švietimui
Vienas gyventojas vidutiniškai apsilank÷
poliklinikose ir ambulatorijose (kartų/metus)
Lovų skaičius ligonin÷se 10 000-ių gyventojų

2.
3.

1.3

1.4

2.

Užtikrinti rajono
gyventojams kokybiškų
sveikatos priežiūros
paslaugų teikimą

Vyr.
specialistas
(sav.
gydytojas)

Raimondas
Šulinskas

Mažinti socialinę atskirtį
rajone vykdant socialin÷s
paramos politiką

Ūkio ir
turto
skyriaus
ved÷jas

Stanislovas
Andriulis

KOKYBIŠKA IR
PATOGI
GYVENAMOJI
APLINKA

Ūkio ir
turto
skyriaus
ved÷jas

Stanislovas
Andriulis

1.
2.
1.
2.

1.
2.
*

2.1

Kokybiškai prižiūr÷ti ir
racionaliai pl÷toti rajono
infrastruktūros objektus

Ūkio ir
turto
skyriaus
ved÷jas

Stanislovas
Andriulis

Asmenys (šeimos), buvę sąrašuose socialiniam
būstui nuomoti, metų pabaigoje
Išlaidos soc.apsaugai (soc. reikmių tenkinimui),
tenkančios 10.000 gyventojų (neįskaitant
išlaidų būstui)
Saugomų teritorijų dalis (% nuo rajono
teritorijos)
Į paviršinius vandens telkinius išleidžiamų
vandens nuotekų dalis, išvalyta iki didžiausios
leistinos teršalų normos
Išleista išvalytų iki normos nuotekų

*

Nuotekų išleidimas, iš viso

1.

Vietin÷s reikšm÷s kelių dalis su pagerinta kelių
danga
Vietin÷s reikšm÷s automobilių kelių ilgis
Vietin÷s reikšm÷s automobilių kelių su
patobulinta danga ilgis

*
*

asmenys

STD

asmenys

Kultūros
skyrius
Kultūros
skyrius
Kultūros
skyrius
STD

vietos/100ui vaikų
asmenys
%
Vnt.

STD
Išskaičiuota
pagal STD
STD

Vnt./10
tūkst.gyv.
asmenys

STD

tūkst. Lt

STD

%

SVTT*

%

Išskaičiuota
pagal STD

tūkst. m3
tūkst.
%
km
km

m3

Sporto
centras

STD

STD
STD
Išskaičiuota
pagal STD
STD
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3.

KONKURENCINGA RAJONO EKONOMIKA

3.1

Sudaryti geras verslo
sąlygas ir palankią
investicijoms aplinką

Investicijų
ir
strateginio
planavimo
skyriaus
ved÷ja

Inga
Žukauskien÷

2.

Nutiesta, rekonstruota, atnaujinta kelių

km

Ūkio ir turto
skyrius

1.

Taurag÷s apskrityje sukurta BVP dalis

%

*

Taurag÷s apskrityje sukurta BVP

tūkts. Lt

Išskaičiuota
pagal STD
STD

2.

Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų
pradžioje
Gyventojų skaičius metų pradžioje
Materialin÷s investicijos
Materialinių investicijų metinis pokytis
Materialinių investicijų dalis šalyje

Vnt.

STD

tūkst.
mln. Lt
%
%

STD
STD
I6
Išskaičiuota
pagal STD
STD

*
3.

4.

5.

Materialin÷s investicijos, tenkančios vienam
gyventojui
Materialinių investicijų, tenkančių vienam
gyventojui, santykis su šalies vidurkiu
Tiesiogin÷s užsienio investicijos (mln. Lt, metų
pabaigoje)
Tiesioginių užsienio investicijų metinis pokytis
Tiesioginių užsienio investicijų dalis šalyje

3.2

Teikti kokybiškas ir
gausias turizmo paslaugas

Kultūros
skyriaus
ved÷ja

Daura
Giedraitien÷

6.

Naujų darbo vietų skaičius

1.
2.

Atvykusių užsienio turistų skaičius
Apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių
skaičius (metų pabaigoje)
Apgyvendinta svečių apgyvendinimo įmon÷se
- iš jų užsieniečių, (%)

3.

3.3

Gerinti žem÷s naudmenų
būklę, skatinti kaimo
pl÷trą

Žem÷s ūkio
skyriaus
ved÷jas

Antanas
Navickas

Lt/gyv.
%
mln. Lt
%
%
Vnt.
asmenys
Vnt.
asmenys
%

4.

Maitinimo įmonių skaičius (metų pabaigoje)

Vnt.

1.

Ekologinių ūkių skaičius

Vnt.

Išskaičiuota
pagal STD
STD
Išskaičiuota
pagal STD
Išskaičiuota
pagal STD
Jurbarko
darbo birža
STD
STD
STD
Išskaičiuota
pagal STD
STD

TIC
TIC
TIC
TIC
TIC

Žem÷s ūkio
skyrius
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2.

4.
4.1

EFEKTYVI RAJONO SAVIVALDA
Užtikrinti sklandų
Finansų
savivaldyb÷s institucijų
skyriaus
darbą
ved÷ja

Audron÷
Stoškien÷

Ūkininkų ūkių skaičius

Vnt.

NŽT

Ūkininkų ūkių žem÷s plotas (ūkių žem÷naudos
plotas)

ha

NŽT

3.

Vidutinis ūkio dydis

ha

NŽT

4.

Deklaruotų pas÷lių plotas (ha)

ha

5.

Rajono miškingumas (% metų pradžioje)

%

Žem÷s ūkio
skyrius
Išskaičiuota
pagal NŽT
duomenis

1.

Savivaldyb÷s įsisavintos ES struktūrinių fondų
finansin÷s paramos l÷šos

2.

Investicijos tenkančios 1 gyventojui

tūkst. Lt

Finansų
skyrius

lt

Finansų
skyrius
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