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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS METINIO VEIKLOS
PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos metinio veiklos plano sudarymo tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Pasvalio rajono savivaldybės administracijos (toliau –
Administracija) metinio veiklos plano sudarymą, keitimą ir atsiskaitymą už rezultatus.
2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
Pasvalio rajono savivaldybės strateginis veiklos planas (SVP) – trumpos trukmės
planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į PSP, kitus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
patvirtintus planavimo dokumentus, suformuluota Savivaldybės misija, strateginiai tikslai,
aprašomos Savivaldybės vykdomos programos, siekiami rezultatai ir nurodomos lėšos bei
finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti. Savivaldybės strateginį veiklos planą tvirtina Savivaldybės
taryba.
Metinis veiklos planas (MVP) – tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo
dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą ir detalizuojantis jame numatytas priemones.
Jis skirtas Administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų ir Savivaldybės įstaigų veiklos
organizavimui ir parodytų kiekvienos įstaigos (filialo/padalinio) indėlį įgyvendinant Savivaldybės
strateginį veiklos planą. Metiniame veiklos plane detalizuojamas Savivaldybės strateginio veiklos
plano (programų ir jų dalių) įgyvendinimas, atsižvelgiant į vykdomas funkcijas.
Programa – strateginio veiklos plano dalis, skirta strateginiam tikslui įgyvendinti, kurioje
nustatyti šios programos tikslai, uždaviniai, priemonės, vertinimo kriterijai ir asignavimai.
Priemonė – užsibrėžto uždavinio įgyvendinimo būdas, kuriam naudojami žmogiškieji,
finansiniai ir materialiniai ištekliai.
Vertinimo kriterijus – rodiklis, suteikiantis informaciją apie tikslo, uždavinio ir priemonės
įgyvendinimą.
II. METINIO VEIKLOS PLANO RENGIMAS IR TVIRTINIMAS
3. Savivaldybės tarybai patvirtinus Pasvalio rajono savivaldybės strateginį veiklos planą
(toliau – SVP) asignavimų valdytojai per 7 darbo dienas nuo Savivaldybės tarybos sprendimo
įsigaliojimo pateikia Administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriui asignavimų valdytojų
MVP pagal Administracijos direktoriaus patvirtintą formą. MVP detalizuojamos Savivaldybės
strateginio veiklos plano (programų ir jų dalių) įgyvendinimas, atsižvelgiant į vykdomas funkcijas.
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo asignavimų
valdytojų MVP gavimo parengia einamųjų metų Administracijos MVP. MVP tvirtina
Administracijos direktorius.
III. METINIO VEIKLOS PLANO KEITIMAS
4. Asignavimų valdytojai gali organizuoti MVP keitimą. MVP keičiamas šiais atvejais:
4.1. perskirstant priemonėms skirtas lėšas iš visų finansavimo šaltinių, jei neviršijamas
patvirtintas einamųjų metų asignavimų planas priemonei;
4.2. keičiant priemonių pavadinimus, įtraukiant naujas, atsisakant buvusių;

4.3. keičiant vertinimo kriterijus.
5. MVP keitimo procesas vyksta tokia tvarka:
5.1. asignavimų valdytojai rengia Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl jiems
priskirtų vykdyti MVP dalių pakeitimo;
5.2. Administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl MVP keitimo derinamas su
Strateginio planavimo ir investicijų skyriumi;
5.3. Investicijų ir turto valdymo skyrius, gavęs Administracijos direktoriaus įsakymą dėl
MVP keitimo, koreguoja MVP formas ir skelbia atnaujintą informaciją vidiniame savivaldybės
tinklapyje (intranete).
6. Atsiradus būtinybei perskirstyti finansavimą tarp SVP programų priemonių ar programų,
keisti priemonių pavadinimus, išbraukti priemonę ar įtraukti naują priemonę, SVP keičiamas
Savivaldybės tarybos sprendimu.
7. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl SVP pakeitimo, Administracijos direktoriaus
įsakymu atnaujinamas MVP. Administracijos direktoriaus įsakymą šiuo atveju rengia Strateginio
planavimo ir investicijų skyrius.
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