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I.

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO
STEBĖSENOS SISTEMOS PASKIRTIS

Radviliškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano (toliau – RRSPP) stebėsenos sistema – tai
sisteminis aplinkos, susietos su patvirtinto strateginio plano įgyvendinimo metu atsirandančiais
kiekybiniais ir kokybiniais pokyčiais, stebėjimo ir vertinimo procesas, kurio metu periodiškai parengiama
strateginio plano įgyvendinimo ataskaita.
RRSPP stebėsenos sistema skirta RRSPP įgyvendinimui koordinuoti ir kontroliuoti, vertinti RRSPP
įgyvendinimo poveikį savivaldybei.
RRSPP stebėsenos sistema apibrėžia:
1) RRSPP stebėsenos institucinę struktūrą;
2) kasmetinį RRSPP stebėsenos darbų ciklą;
3) RRSPP įgyvendinimo rodiklių sistemą.
II.

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO
STEBĖSENOS INSTITUCINĖ STRUKTŪRA

RRSPP stebėsenos struktūrą sudaro trys lygmenys: politinis, administracinis ir visuomeninis.
Institucinės struktūros aprašymas pateikiamas 1 lentelėje.
1 lentelė. Institucinės struktūros aprašymas.
Eil.
Institucija
Apytikslis
Pagrindiniai uţdaviniai įgyvendinant RRSPP
Nr.
posėdţių
skaičius per
metus*
1.

Radviliškio rajono
savivaldybės taryba

2.

Strateginio planavimo
grupė

3.

Savivaldybės
administracijos
Investicijų ir projektų
valdymo skyrius

4.

Savivaldybės
administracijos
Finansų skyrius
Savivaldybės
administracijos
struktūrinių padalinių

4.

Politinis lygmuo
1
Išklauso RRSPP įgyvendinimo metinę ataskaitą, tvirtina
dokumento pakeitimus ir papildymus.
Administracinis lygmuo
1
Strateginio planavimo grupė suformuojama iš
savivaldybės administracijos padalinių vadovų. Grupė
svarsto RRSPP įgyvendinimo metinę ataskaitą
administraciniu lygmeniu, teikia pasiūlymus dėl RRSPP
koregavimo ar papildymo bei kitais klausimais,
susijusiais su strategine plėtra.
Surenka informaciją apie RRSPP įgyvendinimo būklę iš
Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių/kitų
RRSPP nurodytų vykdytojų, ją sistemina ir rengia
RRSPP įgyvendinimo ataskaitą. Organizuoja RRSPP
įgyvendinimo ataskaitos pristatymą Savivaldybės tarybai,
socialiniams-ekonominiams partneriams, visuomenei.
Surenka pasiūlymus dėl RRSPP koregavimo ar
papildymo, teikia juos svarstyti Strateginio planavimo
grupei, Savivaldybės tarybos komitetams bei tvirtinti
Savivaldybės tarybai.
-

-

Organizuoja Radviliškio rajono savivaldybės trejų metų
strateginio veiklos plano ir programinio biudžeto
rengimą, remiantis RRSPP.
Teikia Investicijų ir projektų valdymo skyriui
informaciją apie struktūriniams padaliniams priskirtų
vykdyti RRSPP dalių įgyvendinimą bei pasiūlymus dėl
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Eil.
Nr.

Institucija

darbuotojai, atsakingi
už RRSPP dalių
įgyvendinimo priežiūrą

Apytikslis
posėdţių
skaičius per
metus*

Pagrindiniai uţdaviniai įgyvendinant RRSPP

RRSPP koregavimo ar papildymo.

Visuomeninis lygmuo
5.
Socialiniai1
Dalyvauja pristatant RRSPP įgyvendinimo metines
ekonominiai partneriai
ataskaitas, teikia informaciją apie RRSPP įgyvendinimą,
teikia pasiūlymus dėl RRSPP nuostatų koregavimo ar
papildymo.
* RRSPP įgyvendinimo/koregavimo ar pildymo klausimais.

III.

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO
STEBĖSENOS PROCESAS

RRSPP yra įgyvendinamas jo priemones, kurių patvirtinti vykdytojai yra Savivaldybės
administracija ir Savivaldybės biudžetinės įstaigos, įtraukiant į Radviliškio rajono savivaldybės trejų metų
strateginį veiklos planą (toliau – SVP).
SVP yra dokumentas, kuris rengiamas kasmet, jame numatoma Savivaldybės veikla ateinantiems
trejiems metams. SVP susideda iš misijos, strateginių tikslų bei programų, pagal kurias yra sudaromas
Savivaldybės biudžetas. RRSPP numatytos priemonės kasmet integruojamos į Radviliškio rajono
savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano programas, kurioms skiriamas finansavimas iš
Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių.
Siekiant užtikrinti sklandų RRSPP ir SVP rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos procesą,
Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių bei Savivaldybės biudžetinių įstaigų veiklos
nuostatuose turi atsispindėti strateginio planavimo funkcija, turi būti paskirti už strateginį planavimą
atsakingi darbuotojai bei nustatyta asmeninė darbuotojų atsakomybė už RRSPP ir SVP dalių
įgyvendinimą.
RRSPP tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimas turi būti koordinuojamas su plane numatytų
kitų vykdytojų – viešojo administravimo institucijų, valstybinių įmonių ir įstaigų, visuomeninių
organizacijų, privačių įmonių – planais. Rengiant RRSPP įgyvendinimo metinę ataskaitą, surenkama
informacija iš visų RRSPP nurodytų vykdytojų.
RSPP įgyvendinimo ataskaita rengiama, svarstoma ir teikiama išklausyti Savivaldybės tarybai
kiekvienais metais.
Įvertinus RRSPP įgyvendinimo rezultatus bei gautas pastabas ir pasiūlymus, RRSPP papildomas ir
keičiamas.
Išsamus RRSPP įgyvendinimo proceso aprašymas ir vykdymo terminai pateikiami 2 lentelėje.
2 lentelė. RRSPP įgyvendinimo procedūros ir vykdymo terminai
Eil.
Procedūros
Vykdytojai
Nr.
1.

RRSPP įgyvendinimo metinių rezultatų aptarimas.
RRSPP įgyvendinimo metinės ataskaitos rengiamos
kasmet ir pristatomos Savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo grupei, Savivaldybės tarybai,
socialiniams-ekonominiams partneriams bei
visuomenei. RRSPP įgyvendinimo metinė ataskaita

Investicijų ir
projektų
valdymo
skyrius

Vykdymo terminai
Pradţia
kovas

Pabaiga
gegužė
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Eil.
Nr.

2.

3.

4.

Procedūros
skelbiama Savivaldybės interneto tinklalapyje
www.radviliskis.lt.
RRSPP perţiūrėjimas, keitimas/papildymas.
Išnagrinėjus RRSPP įgyvendinimo rezultatus,
užfiksuotus kasmetinėje RRSPP įgyvendinimo
ataskaitoje, bei Savivaldybės tarybos narių,
administracijos padalinių, socialinių – ekonominių
partnerių ir kitų subjektų raštu pateiktus pasiūlymus dėl
RRSPP keitimo/papildymo, svarstoma reikiamybė
keisti/papildyti RRSPP.
Radviliškio rajono savivaldybės trejų metų
strateginio veiklos plano sudarymas įvertinant
RRSPP.
RRSPP veiksmai ateinantiems trejiems metams
paskirstomi pagal vykdytojus (Savivaldybės
administracijos padalinius) ir įtraukiami į Savivaldybės
trejų metų strateginį veiklos planą.
Kasmet Savivaldybės struktūriniai padaliniai parengia
SVP dalis, kurias į bendrą visumą apjungia Finansų
skyrius.
Savivaldybės biudţeto sudarymas.
Savivaldybės biudžetas sudaromas pagal SVP
programas.

Vykdytojai

Vykdymo terminai
Pradţia

Pabaiga

Investicijų ir
projektų
valdymo
skyrius

birželis

liepa

Finansų
skyrius

lapkritis

vasaris

Finansų
skyrius

lapkritis

vasaris

RRSPP keitimas ir papildymas – tai procedūra, kurios metu strateginio plano prioritetai, tikslai,
uždaviniai arba priemonės yra papildomi naujais ar pakeičiami.
RRSPP priemonės bei priemonių įgyvendinimo rodikliai gali būti keičiami kasmet.
RRSPP atnaujinamas kas 3 metus ir tuomet gali keistis jo prioritetai, tikslai ir uždaviniai. Vizija gali
keistis tik iš esmės peržiūrint ir keičiant RRSPP.
Pasiūlymus dėl RRSPP pakeitimo ar papildymo gali teikti Savivaldybės tarybos nariai,
Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių vadovai, socialiniai-ekonominiai partneriai, kiti
suinteresuoti fiziniai ar juridiniai asmenys.
Pasiūlymai dėl RRSPP pakeitimo ir papildymo pateikiami raštu Investicijų ir projektų valdymo
skyriui iki einamų metų birželio 1 d. Pateikti pasiūlymai apsvarstomi Strateginio planavimo grupėje bei
Savivaldybės tarybos komitetuose. RRSPP pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės taryba.
IV. RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO
DOKUMENTAI
Savivaldybėje rengiami strateginio planavimo dokumentai klasifikuojami į ilgalaikius, vidutinės
trukmės bei trumpalaikius. Savivaldybėje rengiamų planų hierarchija pateikiama 4 schemoje.
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4 schema. Savivaldybėje rengiamų planų hierarchija

ILGALAIKIAI (> 3 metų) TIKSLAI
gali būti tikslinami kas 3–5 metus
STRATEGINIS PLĖTROS
PLANAS

BENDRASIS PLANAS
KITI PLANAI, PROGRAMOS.

VIDUTINĖS TRUKMĖS
(3 metų) TIKSLAI
tikslinami kasmet
TRUMPALAIKIAI
TIKSLAI (1 metų)
tikslinami per metus

SAVIVALDYBĖS TREJŲ METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS.

SAVIVALDYBĖS PROGRAMINIS BIUDŢETAS.

KITI FINANSAVIMO
ŠALTINIAI
(tarptautiniai,
valstybės, privatūs)

V. RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO
RODIKLIŲ SISTEMA
RRSPP įgyvendinimo priežiūros sistemoje numatyta keturių lygių kiekybinių ir kokybinių rodiklių
sistema. Pasitelkus šią sistemą, kontroliuojamas RRSPP įgyvendinimas, įvertinamas plano įgyvendinimo
poveikis rajono savivaldybei.
Vizijos rodikliai yra pirmojo lygmens, jie parodo RRSPP įgyvendinimo poveikį savivaldybės
raidai ir artėjimą prie vizijos.
Tikslų rodikliai yra antrojo lygmens. Jie rodo ilgalaikius RRSPP įgyvendinimo rezultatus.
Uţdavinių rodikliai yra trečiojo lygmens. Juos sudaro rodikliai, parodantys RRSPP uždavinių
įgyvendinimo rezultatus.
Priemonių įgyvendinimo rodikliai yra ketvirtojo lygio. Kiekviena iš priemonių turi po kelis
rodiklius, kurie apibūdina jos įgyvendinimo rezultatus.
Visų lygių kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai lentelių forma pateikiami šio dokumento 1 priede.
__________________

