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PLANAVIMO SISTEMA

MŪSŲ PLANAVIMO PRINCIPAI:

• Kryptingumas- aiškiai formuluoti ir logiškai susieti tikslus, uždavinius 
ir planuojamus pasiekti rezultatus

• Efektyvumas ir rezultatyvumas- asignavimai planuojami ir naudojami 
planavimo dokumentuose nustatytiems tikslams ir uždaviniams 
pasiekti ir numatytiems  konkretiems rezultatams gauti;



PLANAVIMO SISTEMA

MŪSŲ PLANAVIMO PRINCIPAI:

• Skaidrumas – strateginio planavimo ir biudžeto sistema yra aiški ir 
suprantama tiems, kurie tuo domisi;

• Rezultatų stebėsena – nuolatinis veiklos rezultatų   stebėjimas ir 
vertinimas, siekiant užtikrinti planuotų rezultatų pasiekimą.



TEISĖS AKTAI

Pažangos strategija 
LIETUVA 2030, 

Vyriausybės 
programa

SOCMIN veiklos 
planas

Savivaldybės 
strateginiu plėtros 

planas(SPP)

Savivaldybės 
strateginiu veiklos 

planas (SVP)

Savivaldybės 
socialinių 

paslaugų planas



PLANAVIMO PIRAMIDĖ

Strateginis veiklos planas

Metinis veiklos planas

Trumpmpalaikiai planai: 

ISGP, mėnesio planas, veiklų programos  
ir pan.



PLANAVIMO PROCESAS 

Poreikių 
nustatymas

Informacijos 
rinkimas, 

sisteminimas, 
analizavimas, 

apibendrinimas

SSGG 

Tikslų nustatymas

JDC turi 
planavimo 

sistemą su aiškia 
tikslų hierarchija

Tikslų 
įgyvendinimas 

Planavimo sistema 
apima visas veiklas 
ir funkcijas, bei yra 

suderinta su 
atsakingais 
asmenimis

Tikslų 
įgyvendinimo 

kontrolė

Nustatomi  už 
kiekvieno tikslo 
įgyvendinimą 

atsakingi asmenys

Veiklos rodiklių 
vertinimas

Informacijos 
rinkimas 

sisteminimas, 
analizavimas, 

apibendrinimas

SSGG



STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
Strateginį veiklos planą JDC sudaro, kad:

• suprastų, kur, kaip, kam ir kiek teiksime paslaugų, kad pasiektume 
tikslus;

• žinotų kokie ištekliai, kada ir kur bus reikalingi tikslams pasiekti;

• ištekliai (laikas, turtas, darbas, resursai ir kt.) būtų panaudoti
efektyviai;

• numatytų nepalankių situacijų atsiradimą, išanalizuotų bei įvertintų 
galimas rizikas ir numatytų konkrečius veiksmus, leidžiančius 
sumažinti ar išvengti rizikos



Strateginis veiklos planas  skelbiamas

• Jaunuolių dienos centro svetainėje srityje 

„administracinė informacija‘, 

„planavimo dokumentai“

http://pjdc.lt/wp-content/uploads/2016/11/STRATEGINIS-VEIKLOS-
PLANAS.pdf

http://pjdc.lt/wp-content/uploads/2016/11/STRATEGINIS-VEIKLOS-PLANAS.pdf


Strateginis veiklos planas svarstomas ir tvirtinamas:

• Jaunuolių dienos centro tarybos posėdžio  protokoliniu nutarimu 

• Jaunuolių dienos centro bendruomenės susirinkimo protokoliniu 
nutarimu

• Jaunuolių dienos centro direktoriaus įsakymu

• Tvirtinamas Panevėžio miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyriui



Strateginį veiklos planą  sudaro šios dalys: 
• Strateginio plano trukmė

• Bendrosios žinios

• Vizija

• Misija

• Strateginiai tikslai 

• Operatyvieji tikslai 

• Strateginiai prioritetai

• Padėties analizė, vertinimas, perspektyva

• Inovacijos 

• Pavojai ir kliūtys 



EINAMŲJŲ METŲ VEIKLOS PROGRAMA

Einamųjų metų Programa svarstoma ir tvirtinama:

• Jaunuolių dienos centro tarybos posėdžio  protokoliniu nutarimu 

• Jaunuolių dienos centro bendruomenės susirinkimo protokoliniu 
nutarimu

• Jaunuolių dienos centro direktoriaus įsakymu

• Tvirtinama Panevėžio miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyriui



Programą sudaro šios dalys: 
• Praėjusių metų veiklos programos įgyvendinimo analizė pagal SSGG 

metodiką

• Strateginis einamųjų metų tikslas ir  prioritetai

• Einamųjų metų uždaviniai ir priemonės: 

• Paslaugų teikimo organizavimas

• JDC dienotvarkė

• Laukiamas rezultatas

• Inovacijos

• Lėšų šaltiniai



EINAMŲJŲ METŲ  VEIKLOS ATASKAITA

Ataskaita svarstoma ir tvirtinama:

• Jaunuolių dienos centro tarybos posėdžio  protokoliniu nutarimu 

• Jaunuolių dienos centro bendruomenės susirinkimo protokoliniu 
nutarimu

• Jaunuolių dienos centro direktoriaus įsakymu

• Tvirtinama Panevėžio miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyriui



ATASKAITĄ SUDARO ŠIOS DALYS: 
• Lankytojų kaitos vertinimas

• Įstaigos efektyvumo vertinimas

• Personalo kaitos, darbo krūvio ir kvalifikacijos vertinimas

• Darbuotojų išsilavinimas

• Finansinės veiklos analizė ir vertinimas

• Paslaugos

• JDC savivalda

• Naujovės ir prioritetai

• Projektinio darbo ataskaita

• Darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo priemonių vertinimas

• Metodinio centro veiklos ataskaita

• Vidaus auditas


