PATVIRTINTA
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. DV-607
(Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. DV-140
redakcija)
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO
ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS METODIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pasvalio rajono savivaldybės plėtros strateginio plano (toliau – PSP) įgyvendinimo
priežiūros metodika (toliau – metodika) parengta siekiant sudaryti sąlygas koordinuoti ir
kontroliuoti PSP įgyvendinimą, vertinti PSP įgyvendinimo poveikį, prireikus papildyti ar keisti
PSP.
2. Metodika apibrėžia:
2.1. PSP įgyvendinimo priežiūros institucinę struktūrą;
2.2. PSP įgyvendinimo priežiūros procesą;
2.3. PSPS keitimą ir papildymą;
2.4. PSP įgyvendinimo kriterijų sistemą.
3. Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Pasvalio rajono savivaldybės strateginio
planavimo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014
m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T1-199 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
II. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO
ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS INSTITUCINĖ STRUKTŪRA
4. PSP įgyvendinimo priežiūros institucinę struktūrą sudaro trys lygmenys: politinis,
administracinis ir visuomeninis. Institucinės struktūros aprašymas pateikiamas 1 lentelėje.
1 lentelė. Institucinės struktūros aprašymas
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.

Institucija
Pasvalio rajono
savivaldybės taryba
Pasvalio rajono
savivaldybės tarybos
Kolegija
Pasvalio rajono
savivaldybės tarybos
komitetai
Strateginio planavimo
grupė

Pagrindiniai uždaviniai įgyvendinant PSP
Politinis lygmuo
Pritaria PSP įgyvendinimo metinei ataskaitai, tvirtina PSP
pakeitimus ir papildymus
Svarsto PSP įgyvendinimo metines ataskaitas ir pakeitimus bei
papildymus.
Svarsto PSP įgyvendinimo metines ataskaitas, teikia išvadas,
svarsto PSP pakeitimus ir papildymus, svarsto ir teikia išvadas
bei pasiūlymus kitais klausimais susijusiais su strategine plėtra.
Administracinis lygmuo
Svarsto PSP įgyvendinimo metinę ataskaitą administraciniu
lygmeniu, teikia pasiūlymus dėl PSP nuostatų koregavimo ar

5.

Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius

6.

Pasvalio rajono
savivaldybės
administracijos
struktūrinių padalinių
darbuotojai, atsakingi
už PSP dalių
įgyvendinimo priežiūrą

7.

Interesų grupių atstovai

papildymo bei kitais klausimais, susijusiais su strategine plėtra
Apibendrina ir sistemina Savivaldybės administracijos
struktūrinių padalinių pateiktą informaciją apie PSP
įgyvendinimą bei gautus pasiūlymus dėl PSP nuostatų
koregavimo ar papildymo, rengia PSP įgyvendinimo ataskaitos
projektą, organizuoja PSP įgyvendinimo ataskaitos pristatymą
bendruomenei. Organizuoja SVP rengimą ir pildymą.
Teikia investicijų ir turto valdymo skyriui informaciją apie
struktūriniams padaliniams priskirtų vykdyti PSP dalių
įgyvendinimą bei pasiūlymus dėl PSP nuostatų koregavimo ar
papildymo.

Visuomeninis lygmuo
Dalyvauja SPG posėdžiuose ir svarsto PSP įgyvendinimo metinę
ataskaitą visuomeniniu lygmeniu, teikia pasiūlymus dėl PSP
nuostatų koregavimo ar papildymo bei kitais klausimais,
susijusiais su miesto ir rajono strategine plėtra.

III. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO
ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PROCESAS
5. PSP yra įgyvendinamas jo priemones, kurių patvirtinti vykdytojai yra Savivaldybės
administracija ir Savivaldybės biudžetinės įstaigos, įtraukiant į Pasvalio rajono savivaldybės trejų
metų strateginį veiklos planą.
6. Pasvalio rajono savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas (toliau – SVP) yra
dokumentas, kuris rengiamas kasmet ir numato savivaldybės veiklą ateinantiems trejiems metams.
7. PSP įgyvendinimo priežiūros procesą sudaro:
7.1. PSP nuostatų integravimas į SVP ir metinius planus;
7.2. rodiklių ir kitos informacijos apie PSP įgyvendinimą rinkimas;
7.3. PSP įgyvendinimo ataskaitos projekto rengimas, svarstymas, tvirtinimas, viešinimas.
8. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Savivaldybės administracijos struktūriniams
padaliniams bei kitiems PSP patvirtintiems už priemonių įgyvendinimą atsakingiems vykdytojams
kasmet išsiunčia užklausimus apie PSP įgyvendinimą. Naudojant surinktą informaciją parengiama
metinė PSP įgyvendinimo ataskaita, kuri teikiama svarstyti ir tvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės
tarybai. PSP įgyvendinimo galutinės metinės ataskaitos duomenys integruojami į metinės
Savivaldybės mero ataskaitos projektą.
9. Įvertinus PSP įgyvendinimo rezultatus, gautas pastabas, papildomas ir keičiamas PSP bei
SVP.
10. PSP įgyvendinimo priežiūros proceso grafikas pateikiamas 2 lentelėje.

2 lentelė. PSP įgyvendinimo priežiūros procesas
Nr
.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Darbo etapas
Vizijos kriterijų pateikimas (1
priedas)
Prioritetų kriterijų pateikimas
(2 priedas)
Priemonių įgyvendinimo
kriterijų pateikimas (3 priedas)
PSP įgyvendinimo
metinės ataskaitos
projekto parengimas ir
pateikimas
Pastabų
dėl
PSP
įgyvendinimo
metinės
ataskaitos ir pasiūlymų dėl
koregavimo pateikimas
Galutinės PSP
įgyvendinimo metinės
ataskaitos su pasiūlymais
dėl PSP keitimo
pateikimas
Galutinės PSP
įgyvendinimo metinės
ataskaitos svarstymas ir
tvirtinimas Savivaldybės
taryboje

Pateikimo
laikotarpis

Teikėjas

iki kovo 1 d.

SA padaliniai

iki kovo 1 d.

SA padaliniai

iki kovo 1 d.

SA padaliniai

iki balandžio Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius
1 d.

Gavėjas
Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius
Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius
Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

SPG

iki gegužės
1 d.

SPG

Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

iki gegužės
15 d.

Strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius

Tarybos komitetai

iki gegužės
30 d.

Strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius

Savivaldybės taryba

sausis

vasaris

n-tieji metai
kovas balandi
s

gegužė

IV. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO
KEITIMAS IR PILDYMAS
11. PSP keitimas ir papildymas – tai procedūra, kurios metu plėtros strateginio plano
sudėtinės dalys yra papildomos naujomis ar keičiamos. Plėtros strateginio plano sudėtinių dalių
keitimas atliekamas pagal 4 priede pateiktą formą.
12. PSP uždavinių, priemonių ir priemonių rodiklių formuluotės, įgyvendinimo laikotarpiai
bei už priemonių įgyvendinimą atsakingų vykdytojų pavadinimai gali būti keičiami kasmet. PSP
prioritetai ir tikslai gali būti keičiami ne dažniau kaip kas treji metai. Vizija gali keistis tik iš esmės
peržiūrint ir keičiant PSP.
13. Pasiūlymus dėl PSP pakeitimo ar papildymo gali teikti Savivaldybės tarybos nariai,
Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių vadovai, kiti suinteresuoti fiziniai ir
juridiniai asmenys. Pasiūlymai dėl PSP pakeitimo ir papildymo pateikiami iki einamųjų metų
birželio 15 d.
14. Pasiūlymai dėl PSP pakeitimo ar papildymo teikiami raštu Savivaldybės administracijos
direktoriui. Pateikti pasiūlymai apsvarstomi strateginio planavimo grupėje, taip pat Savivaldybės
tarybos komitetuose, su kurių kuruojama sritimi yra susijęs keitimas.
15. Esant poreikiui, gali būti organizuojamas viešas PSP pakeitimų ir papildymų pasiūlymų
svarstymas, organizuojamos gyventojų apklausos.
16. PSP pakeitimus ir papildymus tvirtina Pasvalio rajono savivaldybės taryba.
V. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO
STEBĖSENOS KRITERIJŲ SISTEMA
17. PSP įgyvendinimo priežiūros sistemoje trijų lygių kriterijų sistema, kurią naudojant
kasmet yra vertinamas PSP priemonių įgyvendinimas ir poveikis miesto ir rajono plėtrai.
17.1. Vizijos kriterijai yra pirmojo (aukščiausio) lygmens, kurį sudaro 8 pagrindiniai
kriterijai (1 priedas). Vizijos kriterijai parodo PSP įgyvendinimo poveikį Savivaldybės plėtrai ir
vizijos pasiekimo lygį. Vizijos kriterijams nustatytos siektinos reikšmės iki 2020 m.
17.2. Prioritetų kriterijai yra antrojo (vidurinio) lygmens, kurį sudaro kriterijai, parodantys
PSP įgyvendinimo poveikį trims PSP prioritetams (2 priedas);
17.3. Priemonių įgyvendinimo kriterijai yra trečiojo (žemiausio) lygmens. Priemonių lygiu
nurodyti kriterijai leidžia įvertinti per metus įgyvendintų PSP priemonių dalį (3 priedas).
18. PSP prioritetų ir priemonių įgyvendinimo kriterijams siektinos reikšmės nenustatomos.
19. Kriterijai, nustatyti rengiant PSP, jį įgyvendinant gali būti koreguojami ar papildomi
pagal poreikį.
20. Metinėje PSP įgyvendinimo ataskaitose kiekvieno konkretaus kriterijaus pokytis turėtų
būti įvertinamas nurodant teigiamus ar neigiamus pokyčius.

_________________________________________

Pasvalio rajono savivaldybės
plėtros strateginio plano
įgyvendinimo priežiūros
metodikos 1 priedas

Vizijos projektas:
Pasvalio rajonas – veržlus, besimokantis, tradicijas ir papročius puoselėjantis kraštas,
kuriame sudarytos patrauklios sąlygos vystyti verslą, dirbti ir gyventi.

VIZIJOS KRITERIJAI
Nr.

Kriterijus

1.

Vidutinis metinis gyventojų
skaičius

2.

Natūrali gyventojų kaita

3.

Migracijos saldo

4.

5.

6.

7.
8.

Tiesioginės užsienio
investicijos:
a) (mln.Eur)
b) tenkančios vienam
gyventojui ) (Eur)
Materialinės investicijos:
a) (tūkst. Eur)
b) tenkančios vienam
gyventojui (Eur)
Veikiančių ūkio subjektų
skaičius tenkantis 1000-iui
gyventojų
Registruotų bedarbių ir darbingo
amžiaus gyventojų santykis
(proc.)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo
užmokestis (Eur)

Informacijos šaltinis
Lietuvos statistikos
departamentas
Pasvalio rajono
savivaldybės
administracija (toliau –
PRSA), Lietuvos
statistikos departamentas
PRSA, Lietuvos statistikos
departamentas

Esama situacija

2020 m.

26 954 (2013 m.)

24 800

-180 (2013 m.)

-180

-412 (2013 m.)

-300

PRSA, Lietuvos statistikos
departamentas

a) 5,76
b) 211
(2012 m.
pabaigoje)

a) 11,58
b) 466

PRSA, Lietuvos statistikos
departamentas

a) 16 619
b) 604
(2012 m.)

a) 34754
b) 1 401

Lietuvos statistikos
departamentas

16,4 (2014 m.
pradžioje)

18,0

14,7 (2013 m.)

7,0

506 (2013 m.)

753

Panevėžio teritorinė darbo
birža, Lietuvos statistikos
departamentas
PRSA, Lietuvos statistikos
departamentas

Pasvalio rajono savivaldybės
plėtros strateginio plano
įgyvendinimo priežiūros
metodikos 2 priedas

PRIORITETŲ KRITERIJAI
Nr.

Kriterijus

Informacijos šaltinis

1. PRIORITETAS. EKONOMINĖ PLĖTRA IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS
1.1. Tikslas. Formuoti verslui ir investicijoms palankią ekonominę aplinką:
Lietuvos statistikos
1.1.1. Įgyvendintų verslo skatinimo / rėmimo programų skaičius
departamentas, PRSA Strateginio
1.1.2. Veikiančių ūkio subjektų skaičius
planavimo ir investicijų skyrius
1.2. Tikslas. Didinti rajono turistinį konkurencingumą ir žinomumą:
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

Pasvalio krašto muziejaus TIC apsilankiusių lankytojų skaičius
Apgyvendinimo įstaigose suteiktų nakvynių skaičius
Viešbučių numerių užimtumas (proc.)
Naujai įrengtų / modernizuotų turizmo traukos objektų skaičius
Kaimo turizmo sodybų skaičius / vietų skaičius
Pasvalio krašto muziejaus lankytojų skaičius

Lietuvos statistikos
departamentas, Pasvalio krašto
muziejus

1.3. Tikslas. Užtikrinti patrauklias gyvenimo ir ekonominės veiklos sąlygas kaimo vietovėse:
1.3.1. Ūkininkų ūkių /veikiančių žemės ūkio bendrovių skaičius
1.3.2. Vidutinis ūkio dydis (ha)
1.3.3. Bendroji žemės ūkio produkcija (tūkst. Eur)
Gyventojų, gyvenančių kaimo vietovėse, dalis, nuo visų
1.3.4.
gyventojų (proc.)

VĮ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centras, PRSA
Žemės ūkio skyrius

2. PRIORITETAS. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS PLĖTRA
2.1. Tikslas. Tobulinti švietimo sistemos efektyvumą ir prieinamumą, didinti vaikų ir jaunimo
užimtumą:
Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose
2.1.1. ugdomų 1–6 metų vaikų dalis nuo bendro to amžiaus vaikų
skaičiaus (proc.)
Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose
2.1.2. ugdomų mokinių dalis nuo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
skaičiaus (proc.)
Bendrojo ugdymo mokyklose organizuojamoje neformaliojo
2.1.3. švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis nuo bendro
mokinių skaičiaus (proc.)

Lietuvos statistikos
departamentas, PRSA Švietimo ir
sporto skyrius, Vaiko teisių
apsaugos skyrius

2.1.4. Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncentrus
Mokinių, įgijusių pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą
2.1.5. dalis nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus
(proc.)
2.1.6. Veikiančių jaunimo NVO skaičius
2.2. Tikslas. Teikti kokybiškas, saugias ir prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas:
Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis
2.2.1. Panevėžio teritorinė ligonių kasa yra pasirašiusi paslaugų
teikimo ir apmokėjimo sutartis, skaičius
2.2.2. Šeimos gydytojų skaičius 1000-iui gyventojų
Vidutinė laukimo trukmė dienomis gauti šeimos gydytojo
2.2.3.
paslaugas pirminės sveikatos priežiūros įstaigose

Panevėžio teritorinė ligonių kasa,
Lietuvos statistikos
departamentas, PRSA Socialinės
paramos ir sveikatos skyrius

2.2.4. Socialinių paslaugų prieinamumas (proc.)
2.2.5. Socialinės rizikos šeimų / jose augančių vaikų skaičius
Pagalbą į namus / socialinę globą namuose gavusių asmenų
2.2.6.
skaičius
2.2.7. Savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti socialinei paramai (proc.)
2.3. Tikslas. Užtikrinti kokybiškų kultūros ir sporto paslaugų prieinamumą visoms gyventojų ir
amžiaus grupėms:
Lietuvos statistikos
2.3.1. Mėgėjų meno kolektyvų / juose dalyvavusių asmenų skaičius
departamentas, Kūno kultūros ir
2.3.2. SVB tinklo bibliotekose sutelkta gyventojų, (proc.)
sporto departamentas prie LR
NVO dirbančių kultūros srityje skaičius / įgyvendintų kultūros
2.3.3.
Vyriausybės, PRSA Švietimo ir
rėmimo programų (projektų) skaičius
sporto skyrius, Pasvalio kultūros
2.3.4. Sporto organizacijų / juose sportuojančių asmenų skaičius
centras, Pasvalio Mariaus
2.3.5. Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius
Katiliškio viešoji biblioteka
2.4. Tikslas. Didinti Savivaldybės veiklos efektyvumą:
Kvalifikaciją kėlusių Savivaldybės administracijos /
savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų skaičius
Sumokėti ir įskaityti į Savivaldybės biudžetą mokesčiai (tūkst.
2.4.2.
Lt)
Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymais
2.4.3.
nustatytus terminus, dalis, tarp visų gautų prašymų (proc.)
2.4.1.

Lietuvos statistikos
departamentas, PRSA Juridinis ir
personalo skyrius, biudžetinių
įstaigų administracijos

3. PRIORITETAS. SUBALANSUOTA TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
3.1. Tikslas. Didinti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą
Centralizuoto vandens tiekimo / nuotekų tvarkymo paslaugas
gaunančių gyventojų dalis (proc.)
3.1.2. Išleistų iki normos išvalytų nuotekų dalis (proc.)
Vidutinė centralizuotai teikiamos šilumos kaina (ct/kWh (be
3.1.3.
PVM)
3.1.4. Technologiniai šilumos perdavimo nuostoliai (proc.)
3.1.1.

Lietuvos statistikos
departamentas, PRSA Vietinio
ūkio ir plėtros skyrius, AB
„Panevėžio energija“, UAB
„Pasvalio vandenys“

3.2. Tikslas. Užtikrinti saugias ir patogias susisiekimo sąlygas rajone
3.2.1. Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km)
3.2.2. Įskaitinių kelių eismo įvykių skaičius
3.2.3. Apšviestų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km)
Viešojo transporto maršrutais pervežamų keleivių apyvarta,
3.2.4.
(mln. keleivio-kilometrų)

Lietuvos statistikos
departamentas, PRSA Vietinio
ūkio ir plėtros skyrius, UAB
„Pasvalio autobusų parkas“

3.3. Tikslas. Saugoti ir gerinti aplinkos kokybę
3.3.1. Įgyvendintų aplinkos apsaugos projektų skaičius
Iš stacionarių taršos šaltinių į atmosferą išmestų teršalų kiekis
3.3.2.
(tonomis)
3.3.3. Išrūšiuotų atliekų kiekio dalis, nuo viso atliekų kiekio (proc.)

Lietuvos statistikos
departamentas, PRSA Vietinio
ūkio ir plėtros skyrius

3.4. Tikslas. Užtikrinti subalansuotą teritorinę plėtrą ir gyvenamąją aplinką
Parengtų bendrojo, detaliojo ir specialiojo teritorijų planavimo
dokumentų ir jų pakeitimų skaičius
3.4.2. Užregistruotų nusikaltimų skaičius (100 000-ių gyventojų)
3.4.3. Ištirtų nusikaltimų dalis (proc.)
Renovuotų daugiabučių / viešosios paskirties pastatų skaičius (iš
3.4.4.
dalies atnaujinti, darbai tęsiami)
3.4.1.

Lietuvos statistikos
departamentas, PRSA Vietinio
ūkio ir plėtros skyrius, Strateginio
planavimo ir investicijų skyrius

Pasvalio rajono savivaldybės
plėtros strateginio plano
įgyvendinimo priežiūros
metodikos 3 priedas

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO LYGIO KRITERIJAI
IŠ VISO (VISI PRIORITETAI)

2015
m.

2016
m.

2017
m.

2018
m.

2019
m.

2020
m.

Iš viso

Įgyvendintų priemonių dalis, proc.
Planuota priemonių
Įgyvendinta priemonių
Vykdoma priemonių
1. PRIORITETAS. EKONOMINĖ PLĖTRA IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS

2015
m.

2016
m.

2017
m.

2018
m.

2019
m.

2020
m.

Iš viso

Įgyvendintų priemonių dalis, proc.
Planuota priemonių
Įgyvendinta priemonių
Vykdoma priemonių
2. PRIORITETAS. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS PLĖTRA

2015
m.

2016
m.

2017
m.

2018
m.

2019
m.

2020
m.

Iš viso

Įgyvendintų priemonių dalis, proc.
Planuota priemonių
Įgyvendinta priemonių
Vykdoma priemonių
3 PRIORITETAS. SUBALANSUOTA TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

2015
m.
Įgyvendintų priemonių dalis, proc.
Planuota priemonių
Įgyvendinta priemonių
Vykdoma priemonių

2016
m.

2017
m.

2018
m.

2019
m.

2020
m.

Iš viso

Pasvalio rajono savivaldybės
plėtros strateginio plano
įgyvendinimo priežiūros
metodikos 4 priedas

PASVALIO RAJONO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ SĄRAŠO
KOREGAVIMO/PAPILDYMO FORMA
1. Pasvalio rajono plėtros strateginio plano priemonių sąrašo (pažymėti reikiamą):
1.1. koregavimas
Prioriteto Nr. ______,
Tikslo Nr. ______,
Uždavinio Nr. ______,
Koreguojamos priemonės pavadinimas
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.2. papildymas nauja priemone
Siūlomos priemonės pavadinimas
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Pasiūlymą pateikusio asmens vardas, pavardė, darbovietė, pareigos
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Priemonės koregavimo / papildymo poreikio trumpas pagrindimas
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Priemonės aprašymas
Eil. Nr.

Priemonės
pavadinimas

___________________________
(vardas, pavardė)
A.V.

Pasiekimo
indikatorius

Įgyvendinimo
laikotarpis

__________
data

Atsakinga
institucija

_____________
parašas

