ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONĖS, NUMATYTOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ 2019 METŲ VEIKLOS PLANUOSE,
IR INFORMACIJA APIE JŲ VYKDYMĄ
Skyrius, priemonė
BENDRASIS SKYRIUS:
Organizuoti
gyventojų
apklausas
siekiant
išsiaiškinti jų nuomonę dėl administracinės naštos
mažinimo, aptarnavimo kokybės.

Rodiklis ir/ar
reikšmė
Atliktų apklausų
sk. – 2 vnt.

Slapto kliento tyrimo paslaugos pirkimas.
1 vnt.
Informuoti asmenis apie galimybę gauti paslaugą
naudojantis elektroninėmis MEPIS, SPIS, kitomis
IS, e. paslaugomis.

Atsisakyti
gautų
dokumentų
spausdinimo
susirašinėjant su Savivaldybės biudžetinėmis,
viešosiomis, Savivaldybės valdomomis įmonėmis.

Nustatyti, kad Savivaldybės biudžetinių įstaigų
vadovų per DVS teikiamos veiklos ataskaitos,
dokumentacijų planai ir kt. dokumentai būtų
pasirašomi elektroniniu parašu.
Didinti Savivaldybės siunčiamų raštų pasirašymo

Straipsnių, kitos
informacijos sk. –
4 vnt.,
lankstinukų sk. –
1 vnt.
Įstaigų, iš kurių
gautus
dokumentus
atsisakyta
spausdinti, sk. –
28 biudžetinės, 6
gydymo įstaigos,
5 – Savivaldybės
valdomos įmonės
Įstaigų, kurių
vadovai pasirašo
dokumentus el.
parašu, sk.
Išsiųstų raštų

Komentaras apie įvykdymą
1. Savivaldybės interneto svetainėje skelbti kovo mėn. kas savaitę 4 dienos
klausimai.
2. Apklausa ,,Tiesioginio gyventojų dalyvavimo vietos savivaldos
institucijų veikloje būdai ir galimybės. ar naudojamės jomis?“ / 27
respondentai
3. Apklausa Facebook „Ar naudojatės Akmenės rajono savivaldybės
teikiamomis paslaugomis“ /55 respondentai
4. Apklausa „Jūsų nuomonė apie administracinę naštą socialinės paramos
srityje“ / 113 respondentų
5. Apklausa „Renkame gražiausią Kalėdinę eglutę L. Petravičius aikštėje“ /
3289 respondentai.
Slapto kliento tyrimas dėl gyventojų aptarnavimo kokybės įvertinimo
atliktas 36 objektuose: Savivaldybė patenka į aukščiausią įvertinimo
kategoriją – 90,9%
Lankstinukai
Informaciniai pranešimai.
Informacijos viešinimas socialiniuose tinkluose, miesto aikštės ekrane,
Viešosios bibliotekos svetainėje
Apsilankymas viešojoje bibliotekoje
Straipsnis „Vienybėje“
Informacinis pranešimas seniūnijų lentose
Nebespausdinami nė iš vienos įstaigos gaunami dokumentai, susirašinėjama
per DVS su visomis 28 biudžetinėmis, 2 gydymo įstaigomis (ir 4
valdomomis įmonėmis.
(4 gydymo įstaigos: Kruopių, Papilės, Ventos ambulatorijos ir GMPC, ir 1
valdoma „Profilaktinė dezinfekcija“ neturi prisijungimo prie DVS).

Visų biudžetinių įstaigų, 4 valdomų įmonių
dokumentacijų planai pateikti pasirašyti el. parašu.

veiklos

ataskaitos,

2018 m. išsiųsta 3513 raštai, iš jų pasirašytų el. parašu 1869, t. y. 53,2%.

ĮGYVENDINTA
2019-12-31
Atliktos apklausos–
5 vnt.

1 vnt.
2 vnt.
3 vnt.
4 k.
1 k.
1 vnt.
1 vnt.
Nebespausdinami
„viename langelyje“
iš įstaigų gauti
dokumentai:
28 biudžetinės, 6
gydymo įstaigos, 5 –
Savivaldybės
valdomos įmonės
25 įst.
+18,4 proc. nuo

elektroniniu parašu ir siuntimo elektroniniu būdu
skaičių.

Didinti
Savivaldybės
įsakymų,
elektroniniu parašu, skaičių.

pasirašomų

Sukurti ir įdiegti DVS procesą siekiant, kad
informacija ikimokyklinio ugdymo įstaigoms apie
Administracijos darbuotojų, kurių vaikai lanko
minėtas įstaigas, atostogų laikotarpį būtų teikiama
tik el. būdu, DVS suformuotą pažymą pasirašant el.
parašu.
Nustatyti, ar informaciniai įpareigojimai asmenims
nėra pertekliniai ir informacija negali būti gauta
Savivaldybės administracijos specialistų – naujai
priimamų teisės aktų vertinimas.

INFORMACINIŲ
SKYRIUS:

skaičius proc.
+10 proc. nuo
2018 m. išsiųstų
raštų
pasirašytų
įsakymų sk. +20
proc. nuo 2018 m.
1 vnt.

Įvertintų teisės
aktų sk. – 3 vnt.

2019 m. išsiųsta 3108 raštai, iš jų pasirašyti el. parašu – 2224, t. y. 71,6 %.

2019 m. pasirašyta 2356 įsakymai, iš jų el. parašu 761, t. y. 32,3 %.

DVS sukurtas ir įdiegtas procesas - darbuotojai prašymus teikia per DVS,
informacija įstaigoms teikiama el. būdu

Įvertinti teisės aktai:
1. Seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašas 2019-06-27 sprendimu
Nr. T-157 patvirtintas nauja redakcija (panaikinti parašų rinkimo lapai su
fiziniu parašu, sudaryta galimybė teikti kandidatus el. priemonėmis).
2. Akmenės rajono savivaldybės apdovanojimų suteikimo tvarkos aprašas
patvirtintas 2019-08-29 sprendimu T-168 (vietoj dviejų, Apdovanojimų ir
Garbės piliečio vardo suteikimo, komisijų įgaliojimai spręsti abiejų
komisijų kompetencijai priskirtus klausimus suteikti vienai –
Apdovanojimų
suteikimo
komisijai,
supaprastintas
kandidatūrų
apdovanojimams teikimas).
3. Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas patvirtintas
2019-12-23 sprendimu Nr. T-263 (panaikintas Kolegijos institutas taip
sumažinant visą su jo administravimu susijusią naštą; sumažinti
informaciniai įpareigojimai Tarybos nariams – apie nedalyvavimą Tarybos
posėdyje nebereikia informuoti Mero, tik Bendrąjį skyrių (anksčiau reikėjo
abu).

2018 m. išsiųstų
raštų

+29,3 proc.
nuo 2018 m.
1 vnt.

Įvertintų teisės aktų
sk. – 3 vnt.

TECHNOLOGIJŲ

Pranešimai svetainėje apie problemas Savivaldybės
teritorijoje.
TEISĖS IR PERSONALO SKYRIUS:
Skatinti asmenis naudotis metrikacijos paslaugų
informacine sistema MEPIS (pateikta prašymų,
gimimo,
santuokos,
mirties,
ištuokos
įregistravimui).

Sukurtas
funkcionalumas
svetainėje – 1 vnt.

Nupirkta paslauga funkcionalumui sukurti. Pranešimai pradėjo veikti nuo
2019-08-01.

1 vnt.

30 vnt.

Paskelbti 2 straipsniai rajoniniame laikraštyje „Vienybė“ apie galimybę
naudotis metrikacijos paslaugų informacine sistema MEPIS.

Gyventojai pateikė
38 prašymus
(įstaigos – 661)

Prisijungimas prie valstybės registrų ir galimybių
naudojantis jais praplėtimas teikiant pirminę teisinę
pagalbą.
Atlikti Teisės ir personalo skyriaus rengiamų ir
parengtų
teisės
aktų,
kuriuose
numatyti
informaciniai įsipareigojimai asmeniui, analizę,
įvertinant perteklinius ir kitus informacinius
įpareigojimus.

Interneto svetainės skyriuje ,,Viešoji tvarka“ skelbti
pranešimo apie planuojamus statybos darbus formą.
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS:
Nereikalauti pristatyti pažymas su informacija,
kurią galime gauti per SPIS.
Asmenų
skatinimas
atlikti
informacinio
įsipareigojimo
veiksmus,
naudojantis
elektroninėmis paslaugomis.
Skelbti
straipsnius
Savivaldybės
interneto
svetainėje apie piniginės socialinės paramos gavimą
ir jos būdus.
ŠVIETIMO,
KULTŪROS
IR
SPORTO
SKYRIUS:
Atlikti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
rengiamų ir parengtų teisės aktų, kuriuose numatyti
informaciniai įsipareigojimai asmeniui, analizę,
įvertinant perteklinius ir kitus informacinius
įpareigojimus (švietimo, kultūros, sporto, jaunimo
srityse).

Pagal poreikį

Prisijungta per SPIS prie 9 registrų ir VĮ Registrų centro registro
(duomenys teikiant pirminę pagalbą gyventojams). Dėl pirminės teisinės
pagalbos kreipėsi 379 asmenys – suteikiant konsultacijas dėl apie 50%
besikreipusių asmenų jungiamasi prie registrų.

Įvertintų teisės
aktų sk. – 3 vnt.

Direktoriaus 2019-07-04 įsakymu Nr. A-384 direktoriaus pavaduotojas
įgaliotas pasirašyti jo kompetencijos sričiai priskirtų padalinių parengtas ir
Administracijos vardu pasirašomas sutartis.
Parengtos ir direktoriaus 2019-11-29 įsakymu Nr. A-632 patvirtintos 3
viešojo pirkimo-pardavimo pavyzdinės sutartys (mažėja administracinė
našta darbuotojams kiekvienu atveju naudojantis šablonu, o ne kuriant naują
sutartį).
Darbuotojui, dalyvavusiam mokymuose, nebereikia pildyti atskirų lentelių mažinant naštą ši informacija yra vienoje vietoje – IS VATARAS.

Paskelbta forma,
1 vnt.

Forma paskelbta adresu:
prevencija-ir-kontrole.

Asmenų skaičius
pašalpoms,
kompensacijoms
paramai - 8000
asm.

Nereikalauta pažymų su informacija, kurią gauname per SPIS.

800 asm.

4 str.

Įvertintų teisės
aktų sk. – 3 vnt.

http://www.akmene.lt/go.php/lit/Triukmo-

Pateikta prašymų elektroniniu būdu.
Skelbti straipsniai Savivaldybės interneto svetainėje apie piniginės
socialinės paramos gavimą ir jos būdus.

Įvertinti teisės aktai:
1. Akmenės rajono savivaldybės mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo
ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės
tarybos 2019-09-26 sprendimu Nr. T-209 ( skaičiuojant už pavėžėjimo
paslaugą taikomas vidutinis mokinio lankomumo koeficientas – 0,9, tą patį
mėn. nereikia perskaičiuoti nelankiusių mokyklos ir nevažiavusių mokinių).
2. Vaikų priėmimo į Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas,
patvirtintas Savivaldybės tarybos 2019-10-24 sprendimu Nr. T-219

Prisijungta prie
10 registrų
Įvertintų teisės aktų
sk. – 3 vnt.

1 vnt.

12209 asm

484 asm.

4 str.

Įvertintų teisės aktų
sk. – 3 vnt.

(nebevykdomas centralizuotas vaikų priėmimas, prašymą dėl vaiko
priėmimo į įstaigą tėvai teikia švietimo įstaigos vadovui).
3. Užmokesčio už vaikų išlaikymą Akmenės rajono švietimo įstaigose,
vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,
nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2019-10-24
sprendimu Nr. T-220 (pakeistas užmokesčio už vaikų išlaikymą lengvatų
taikymas).
SAVIVALDYBĖS GYDYTOJAS:
Įgyvendinant visuomenės sveikatos rėmimo
specialiąją programą, skatinti dokumentus pateikti
vienu iš elektroninės sistemos būdų: e. pristatymas
ir el. paštas.
Atlikti Akmenės rajono savivaldybės tarybos ir
Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų
teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai
įpareigojimai
asmeniui,
analizę,
įvertinant
perteklinius ir kitus informacinius įpareigojimus.

TERITORIJŲ PLANAVIMO,
ARCHITEKTŪROS IR PAVELDOSAUGOS
SKYRIUS:
Atlikti numatytų informacinių įpareigojimų
asmeniui teikiant dokumentus žemės tvarkymo
klausimais analizę, įvertinant perteklinius ir kitus
informacinius įpareigojimus ir siekti, kad
dokumentai žemės tvarkymo klausimais būtų
pateikiami per išorines informacines sistemas.
VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO
SKYRIUS:
Atlikti Akmenės rajono savivaldybės tarybos ir
Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų
teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai
įpareigojimai
asmeniui,
analizę,
įvertinant
perteklinius ir kitus informacinius įpareigojimus
(licencijų išdavimas, aplinkos kokybės gerinimas,

15% nuo visų
pateiktų projektų

1 vnt.

27 proc. paraiškų, 10 proc. ataskaitų pateikta elektroniniu būdu
Nagrinėti teisės aktai:
Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 15 d. sprendimas Nr.
T- 17 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios rėmimo programos patvirtinimo“ ir su šia programa
susiję teisės aktai: Akmenės rajono savivaldybės remiamų sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Akmenės rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-15(E) „Dėl
Akmenės rajono savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo
ir jų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir Trūkstamų gydytojų pritraukimo į
Akmenės rajoną programa, patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-232 „Dėl trūkstamų
gydytojų pritraukimo į Akmenės rajoną programos patvirtinimo“

1 vnt. (ŽPDRIS)

Į ŽPDRIS sukelta asmenų prašymų

Įvertintų teisės
aktų sk. – 3 vnt.

Nagrinėti teisės aktai:
1. Rengiant sprendimą „Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo“ atliktas
veiksmų įvertinimas ir 2019-05-30 sprendimu Nr. T-123 seniūnijos
įpareigotos pateikti VMI mokesčių mokėtojų, kuriems taikomi
neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai, sąrašą – gyventojai duomenų
nebeteikia (2018 metais duomenis teikė patys gyventojai).

18 % nuo visų
pateiktų projektų
Įvertintų teisės aktų
sk. – 2 vnt.

19 prašymų

Įvertintų teisės aktų
sk. – 3 vnt.

socialinio būsto srityje).

2-3. Rengiant sprendimą dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos,
siekiant sumažinti administracinę naštą priimtas sprendimas Akmenės r.
savivaldybės tarybos 2015-04-30 sprendimą Nr. T-100 (E) „Dėl Akmenės
rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (su visais pakeitimais) ir 2015-10-30 sprendimą Nr. T-101
(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios
būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų
kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinti netekusiais
galios, patvirtinant vieną bendrą teisės aktą, kuriame būtų aptarti
Savivaldybės ir socialinio būsto nuomos, išperkamosios nuomos ir nuomos
mokesčio dalies kompensacijos skyrimo klausimai.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS:
Didinti viešojo administravimo efektyvumą
naudojant elektronines priemones (didinti tiekėjams
siunčiamų raštų pasirašymo elektroniniu parašu
skaičių).
Neprašyti verslo subjektų pateikti tokių duomenų ir
(ar) informacijos, kuriuos administracinį sprendimą
priimantis viešojo administravimo subjektas gali
gauti iš savo administracijos padalinių, pavaldžių
subjektų, prireikus - ir iš kitų viešojo
administravimo subjektų.

Išsiųstų raštų
skaičius proc.
+10 proc. nuo
2018 m. išsiųstų
raštų
Pagal poreikį

El. parašu pasirašomų siunčiamų raštų skaičius 2018 m. – 42 % (iš viso
išsiųstų 365, iš jų el. parašu – 153), tuo tarpu 2019 m. – 77,92 % (iš viso
išsiųstų 625, iš jų el. parašu – 487).
Įgyvendinant šią priemonę, vertinant tiekėjų pasiūlymus, PO neprašo tų
dokumentų, kurie yra viešai prieinami ir PO reikalingi įvertinti tiekėjo
tinkamumą įvykdyti sutartį, pvz. registrų centro išplėstinės pažymos,
SODROS duomenys apie tiekėjo įsiskolinimą, mokesčių inspekcijos
duomenys apie mokumą, taip duomenys apie tiekėjo sutarčių įvykdymą ir
kt.
Dokumentus, kurie prieinami viešai, specialistai susiranda ir prideda prie
pirkimo dokumentų. 2019 m. buvo tik vienas atvejis, kai kreiptasi į
Savivaldybę patvirtinimo dėl sutarties .

+35,92 proc. nuo
2018 m. išsiųstų
raštų

Nuolat

STATYBOS SKYRIUS:
Leidimus ir pažymas (pagal skyriaus kompetenciją)
išduoti per optimaliai trumpiausią laiką, nelaukiant,
kol sueis įstatymo nustatytas terminas.

Pagal poreikį

Prašymai važinėti sunkiajam transportui išduoti per ne ilgesnį kaip 3 dienų
terminą

32 vnt.

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIUS

Atlikti numatytų informacinių įpareigojimų
Pagal poreikį
asmeniui teikiant dokumentus žemės ūkio valdos ir
ūkininko ūkio registravimo ir duomenų keitimo
klausimais analizę, įvertinant perteklinius ir kitus
informacinius įpareigojimus ir siekti, kad
dokumentai žemės ūkio valdos ir ūkininko ūkio
registravimo ir duomenų keitimo klausimais būtų
pateikiami per išorines informacines sistemas.

Nagrinėti teisės aktai:
Išanalizuoti LR Vyriausybės 2003-06-25 nutarimas Nr.817 ,,Dėl ūkininko
ūkių registro nuostatų patvirtinimo „ ir VĮ žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro Generalinio direktoriaus 2013-01-24 įsakymas 1V-7
,,Dėl žemės ūkio valdų LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre registravimo
taisyklių patvirtinimo“. Šiuose teisės aktuose nebuvo nurodytas ūkininkų
rengtų prašymų ir ataskaitų pateikimo skyriui būdai. Ūkininkai, teikiantys
dokumentus, buvo informuoti, kad dokumentus galima pateikti naudojantis
išorinėmis informacinėmis sistemomis.

Įvertintų teisės aktų
sk. – 2 vnt.

Atlikti Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus Įvertintų
teisės
rengiamų ir parengtų teisės aktų, kuriuose numatyti aktų sk. – 3 vnt.
informaciniai įsipareigojimai asmeniui ir kaimo
bendruomenėms analizę, įvertinant perteklinius ir
kitus informacinius įpareigojimus.

Nagrinėti teisės aktai:
1. Tarybos 2019-10-24 sprendimu Nr. T-226 pakeista Kaimo bendruomenių Įvertintų teisės aktų
rėmimo
programa,
supaprastinant
paraiškų
pateikimą
kaimo sk. – 3 vnt.
bendruomenėms.
2. Direktoriaus 2019-07-04 įsakymu Nr. A-384 direktoriaus pavaduotojas
įgaliotas pasirašyti jo kompetencijos sričiai priskirtų padalinių parengtas ir
Administracijos vardu pasirašomas sutartis.
3. Direktoriaus 2019-06-13 įsakymu Nr. A-336 pakeistas Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų
veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
įgyvendinimo Akmenės rajono savivaldybėje aprašas, supaprastinant
bendruomenių dokumentų pateikimą paramai gauti, nurodant, kad jie gali
būti pateikiami ir elektroninėmis priemonėmis.

Kita veikla, nenumatyta Administracinės naštos mažinimo priemonių plane:

VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO SKYRIUS:
Mažinant administracinę naštą Savivaldybės administracijos darbuotojams, įstaigoms:
1. Norint išduoti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, Administracija teikia užklausą Informatikos ir ryšių departamentui (toliau – IRD)
ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – NTAKD). Anksčiau užklausos buvo teikiamos Administracijos siunčiamu raštu - mažinant naštą darbuotojams
užklausa NTAKD pateikiama elektroniniu paštu, o IRD-per informacinės sistemos prieigą.
2. Investicijų statistines ataskaitas KS-02 ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Turto ataskaitas teikia 29 biudžetinės įstaigos per DVS (buvo teikiamos siunčiant raštus,
popierinės).
3. Vidaus sandorio ataskaitas seniūnijos ir Planavimo ir finansų valdymo skyrius teikia per DVS (praėjusiais metais teikdavo raštais, popierines).

13 vnt.
88 vnt.
10 vnt.

