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Pakruojo rajono savivaldybės
2019–2021 m. strateginio veiklos plano
1 priedas

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ
EFEKTYVAUS, Į GYVENTOJŲ IR VERSLO POREIKIUS ORIENTUOTO VALDYMO
PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
2019 m.
Biudžetiniai metai
Pakruojo rajono savivaldybės administracija, 288733050
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188693060
Pakruojo rajono priešgaisrinė tarnyba, 268084220
Linkuvos seniūnija, 188693441
Žeimelio seniūnija, 288694010
Asignavimų valdytojas (Guostagalio seniūnija, 288693780
ai), kodas
Lygumų seniūnija, 188693594
Pakruojo seniūnija, 188693256
Rozalimo seniūnija, 188693975
Klovainių seniūnija, 188693637
Pašvitinio seniūnija, 188693822
Pakruojo rajono savivaldybės administracija, 1
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 1.1
Pakruojo rajono priešgaisrinė tarnyba, 1.2
Vyriausiasis specialistas (Civiliniai saugai ir mobilizacijai) 1.4
Komunalinio ūkio vyriausiasis specialistas, 1.5
Pakruojo rajono savivaldybės antikorupcijos komisija, 3
Finansų skyrius, 5
Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius, 6
Socialinės rūpybos skyrius, 7
Strateginės plėtros ir statybų skyrius, 8
Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, 10
Vykdytojas (-ai), kodas
Turto ir ūkio skyrius, 11
Žemės ūkio skyrius, 13
Linkuvos seniūnija, 14
Žeimelio seniūnija, 15
Guostagalio seniūnija, 16
Lygumų seniūnija, 17
Pakruojo seniūnija, 18
Rozalimo seniūnija, 19
Klovainių seniūnija, 20
Pašvitinio seniūnija, 21
Programos pavadinimas

Programos
argumentai

Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius
orientuoto valdymo programa

Kodas

1

Programa siekiama efektyviai organizuoti svarbiausių Pakruojo
rajono viešojo sektoriaus institucijų veiklą ir užtikrinti tinkamą
parengimo
funkcijų įgyvendinimą. Nuo to, kaip kokybiškai ir racionaliai dirba
savivaldybės institucijos, priklauso savivaldybės plėtros
perspektyvos. Programoje taip pat numatytos lėšos Pakruojo
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Ilgalaikis prioritetas
(pagal SPP)
Šia
programa
įgyvendinamas
įstaigos/padalinio
strateginis tikslas:
Programa
Programos
tikslas

rajono priešgaisrinės tarnybos darbo organizavimui. Šios tarnybos
veikla yra svarbi siekiant užtikrinti saugią aplinką rajone.
Programa įgyvendinamos LR Vietos savivaldos įstatymu
reglamentuojamos savarankiškosios ir valstybinės (valstybės
perduotos savivaldybėms) funkcijos. Programos įgyvendinimas
užtikrina efektyvų Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
finansinių išteklių paskirstymą ir panaudojimą.
Visuomenės poreikius atitinkanti ir pažangi
Kodas
4
viešojo valdymo sistema
Siekti visuomenės poreikius atitinkančių ir į
šalies pažangą orientuotų viešojo valdymo Kodas
rezultatų
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Tęstinė

Didinti savivaldybės valdymo ir priskirtų funkcijų vykdymo
efektyvumą

Kodas

1

Tikslo aprašymas:
Tikslu numatoma įgyvendinti 3 uždavinius:
Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą; Tenkinti gyventojų viešuosius
interesus, užtikrinant savivaldybei priskirtų funkcijų vykdymą ir Vykdyti savivaldybės
prisiimtus ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius įsipareigojimus.
Pirmuoju uždaviniu numatoma organizuoti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos,
tarybos, Kontrolės ir audito tarnybos darbą, įgyvendinti administracinės naštos mažinimo
priemones, o taip pat korupcijos prevencijos priemones, mokėti savivaldybių asociacijos nario
mokestį bei formuoti administracijos direktoriaus rezervą ir mero fondą
Antruoju uždaviniu numatoma įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms)
funkcijas, o taip pat finansuoti turto valdymo išlaidas. Kaip viena iš valstybinių funkcijų yra
Pakruojo priešgaisrinės tarnybos darbo organizavimas, kuris numatomas antrame uždavinyje.
Šiuo uždaviniu taip pat numatoma kompensuoti nuostolius, patirtus vežėjų, vežant keleivius
vietiniais susisiekimo maršrutais.
Trečiuoju uždaviniu numatoma mokėti išlaidas ir palūkanas, susijusias su prisiimtais
finansiniais įsipareigojimais, o taip pat mokėti ilgalaikes paskolas.
Rezultato vertinimo kriterijus:


Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui
(proc.).

1 Uždavinys. Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą
Pakruojo rajono savivaldybės taryba susideda iš 25 savivaldybės tarybos narių.
Administracija yra juridinis asmuo, kurį sudaro 10 struktūrinių padalinių, 5 į struktūrinius
padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir 8 seniūnijos. Šios savivaldybės institucijos yra
atsakingos už savivaldos teises ir savo funkcijų įgyvendinimą, todėl uždaviniu numatoma
organizuoti jų veiklą.
Kontrolės ir audito tarnyba yra institucija, įsteigta prižiūrėti ar teisėtai, efektyviai,
ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, naudojami piniginiai
ištekliai. Siekiant užtikrinti skaidrų ir efektyvų savivaldybės biudžeto lėšų ir turto panaudojimą,
todėl uždaviniu numatomas Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas.
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Uždaviniu taip pat bus įgyvendinamos administracinės naštos mažinimo ir korupcijos
prevencijos priemonės, skiriamos lėšos Lietuvos savivaldybių asociacijos nario mokesčiui
sumokėti, o taip pat sudaromas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
rezervas ir mero fondas. Administracijos direktoriaus rezervo lėšos naudojamos
ekstremaliosioms situacijoms arba ekstremaliesiems įvykiams likviduoti. Savivaldybės mero
fondo lėšos yra naudojamos mero atstovavimo ir kitoms su mero veikla susijusioms išlaidoms
apmokėti.
Produkto vertinimo kriterijai:











Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius;
Įgyvendintų priemonių skaičius;
Savivaldybės tarybos narių ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų
skaičius;
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius;
Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų skaičius;
Administracinių pastatų, kuriuose atlikti remonto darbai, skaičius;
Korupcijos prevencijos patikrinimų skaičius;
Asociacijos nario mokesčio panaudojimas (proc.);
Mero fondo panaudojimas (proc.);
Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.).

2 Uždavinys. Tenkinti gyventojų viešuosius interesus, užtikrinant savivaldybei priskirtų
funkcijų vykdymą
Uždaviniu numatoma vykdyti šias valstybines (valstybės perduotos savivaldybėms)
funkcijas: gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas; archyvinių
dokumentų tvarkymas; duomenų teikimas valstybinės pagalbos suteikimo registrui; vaiku ir
jaunimo teisių apsauga; valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė; civilinės būklės
aktų registravimas; gyvenamosios vietos deklaravimas; pirminė teisinė pagalba; mobilizacijos
administravimas; civilinės saugos administravimas; žemės ūkio funkcijų vykdymas;
priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas; piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į
išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės atkūrimo priėmimas. dėl
gyvenamojo ploto nuomos ir kt; vaikų teisių apsaugos administravimas; laidojimo pašalpų
mokėjimo administravimas; socialinės paramos mokiniams administravimas; socialinių paslaugų
administravimas.
Uždaviniu taip pat numatoma skirti lėšas turto valdymui (turto vertinimas, jo
inventorizacija, teisinė registracija ir pan.), vežėjams kompensuoti nuostolius, susidariusius
vežant lengvatas turinčius keleivius vietiniais susisiekimo maršrutais pagal patvirtintais
nutarimais nurodytiems įvairių kategorijų keleiviams.
Produkto vertinimo kriterijai:








Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms, įsisavinimas (proc.).
Atliktų turto valdymo procedūrų skaičius.
Keleivių vežėjų, kuriems kompensuojami nuostoliai, skaičius.
Vaikų teisių apsaugos administravimas, panaudojimas (proc.).
Laidojimo pašalpų mokėjimo administravimas, panaudojimas (proc.).
Socialinės paramos mokiniams administravimas, panaudojimas (proc.).
Socialinių paslaugų administravimas, panaudojimas (proc.).

3 Uždavinys. Vykdyti savivaldybės prisiimtus ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius
įsipareigojimus
Pakruojo rajono savivaldybės administracija yra prisiėmusi ilgalaikius finansinius
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įsipareigojimus. Ilgalaikės paskolos imamos investiciniams projektams finansuoti. Detalesnė
informacija apie Pakruojo rajono savivaldybės įgyvendinamus ir numatomus įgyvendinti
investicinius projektus yra pateikiama šio plano Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo
programoje (04). Uždaviniu numatoma mokėti paskolas ir palūkanas pagal grafiką ir pagal
pasirašytas skolų grąžinimo sutartis.
Produkto vertinimo kriterijus:


Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas (proc.).

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Programos įgyvendinimas sudaro prielaidas efektyviam svarbiausių Pakruojo rajono
savivaldybės viešojo sektoriaus institucijų darbo organizavimui. Programa siekiama didinti
viešojo sektoriaus valdymo kokybę. Vykdoma Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
veiklos kontrolė, sudaro prielaidas efektyviam finansinių išteklių panaudojimui ir paskirstymui,
o taip pat didina turto valdymo kokybę. Programos įgyvendinimas leidžia savivaldybei
įgyvendinti funkcijas, kurių įgyvendinimas savivaldybės administracijai numatytas įvairiais
Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tai leidžia užtikrinti rajono gyventojų ir ūkio subjektų
viešųjų interesų tenkinimą.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai:
Savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
ir kitos lėšos.
Veiksmai, numatyti savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma
programa:
IV PRIORITETAS. VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTI IR PAŽANGI
VIEŠOJO VALDYMO SISTEMA
4.1. Tikslas. Efektyvus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuotas valdymas
4.1.1. Uždavinys. Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir žmogiškųjų išteklių
kompetencijas
Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:
LR Vietos savivaldos įstatymas, LR Viešojo administravimo įstatymas, LR Valstybės tarnybos
įstatymas, LR Viešųjų įstaigų įstatymas, LR Biudžetinių įstaigų įstatymas, LR Akcinių
bendrovių įstatymas, LR Valstybinės kalbos įstatymas, LR Dokumentų ir archyvų įstatymas, LR
Civilinis kodeksas, LR Pilietybės įstatymas, LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, LR Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas, LR
Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas, LR Biudžeto sandaros įstatymas ir kt.

