ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONĖS, NUMATYTOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ 2021 METŲ VEIKLOS PLANUOSE, IR INFORMACIJA APIE JŲ VYKDYMĄ (I PUSMETIS)
Eil. Nr.

Priemonė

1

2

1

Įvertinti teisės aktų projektus,
ar juose numatyti
informaciniai ir kiti
įpareigojimai asmeniui nėra
pertekliniai, ir esant poreikiui
inicijuoti jų pakeitimą
siekiant sumažinti
administracinę naštą

Įvykdymo
terminas
3

2021 m.

Vertinimo kriterijus

Siektina reikšmė

Vykdytojas

Atsakingas

4

5

6

7

Įvertintų teisės aktų (tarybos
sprendimų, įsakymų) skaičius

Vykdytojams įvertinti ne
mažiau kaip po 1 vnt. per
metus teisės aktų ir esant
poreikiui inicijuoti jų
pakeitimą mažinant
perteklinius reikalavimus.

Visi skyriai, teikiantys
administracines
paslaugas

50 proc. Savivaldybės
administracijos DVS
registruojamų protokolų
pasirašoma el. parašu
Savivaldybės administracijos
100 proc. Savivaldybės
teikiamų paraiškų lėšoms gauti
administracijos teikiamų
teikiamų be lydraščio, pasirašytų
paraiškų lėšoms gauti
2 el. parašais, dalis nuo visų
teikiamos be lydraščio
teikiamų paraiškų lėšoms gauti
pasirašant 2 el. parašais
80 proc. Savivaldybės priimtų
Nenorminiams Savivaldybės
nenorminių sprendimų, kuriais
tarybos sprendimams padaromos
keičiami anksčiau priimti
suvestinės redakcijos, skelbiamos
sprendimai, padaromos
DVS
suvestinės redakcijos
El. parašu pasirašytų protokolų
dalis nuo visų registruotų
protokolų

2

Didinti viešojo
administravimo efektyvumą
naudojant elektronines
priemones.

2021 m.

Komentaras apie įvykdymą

8
1. Tarybos 2021-03-29 sprendimas T-39 (pakeistas Tarybos veiklos reglamentas
sumažinant ataskaitų skaičių - neliko Tarybos ataskaitos, ji sujungta su mero,
supaprastinant jų paskelbimą, pateikimą gyventojams - galimybė ir el. priemonėmis). 2.
2021-02-26 sprendimu Nr. T-6 pakeistas Seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašas numatant,
kad rinkimai gali būti organizuojami ir el. priemonėmis, tarybos kadencijos eigoje
išrinkus seniūnaitį iki kadencijos pabaigos likus metams, jo perrinkti nereikės, tad
kadencija pailgės, mažiau organizuojama rinkimų. 3. 2021-02-26 sprendimu Nr. T-7
pakeisti Seniūnaičių sueigos nuostatai: esant būtinybei, sueigos gali vykti el. ryšio
priemonėmis, daugiau aiškumo gyventojams: numatyta, kad informacija gyventojams
būtų formuluojama aiškiai ir suprantamai, kad būtų skelbiama ne mažiau kaip dviem
būdais). 4. Tarybos sprendimas 2021-05-31 sprendimu Nr. T-117 sumažintas teikiamų
dokumentų skaičius, išbraukiant nuostatą, kad reikia pateikti pažymas iš Valstybinės
mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo dėl atsiskaitymo;
patvirtinta supaprastinta Prašymo forma. Prašymus galima pateikti per viešųjų
Skyrių (išvardytų šio plano elektroninių paslaugų portalą "Eelektroniniai valdžios vartai" www.epaslauga.lt. 5.
6 skiltyje) vedėjai
Tarybos 2021-06-28 sprendimas Nr. T-158 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos
mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio
ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, galės
gauti nemokamus pietus. Prašymus nemokamam maitinimui gauti galės pateikti
mokykloje, kur mokiniai mokosi, o mokyklos Socialinės paramos sk. pateiks mokinių
sąrašus. Taip pat Ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu, kai nėra galimybių
prašymą-paraišką pateikti atvykstant ar per www.epaslauga.lt., prašymas-paraiška gali
būti teikiamas el. paštu; tokiu atveju prašymą-paraišką užpildo Socialinės paramos
skyriaus specialistai pagal pareiškėjo telefonu pateiktus piniginei socialinei paramai skirti
ir apskaičiuoti būtinus duomenis. 6. Peržiūrėta iki 2020 m. galo galiojusi tvarka dėl
atostogų suteikimo administracijos darbuotojams. 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.
AA-110 patvirtinta Atostogų suteikimo Akmenės rajono savivaldybės administracijoje
tvarkos aprašas, kuriame numatyta, kad įdiegiama savitarnos sistema, atostogų prašymai
rengiami savitarnos pagalba (sukurti prašymų šablonai), numatyta prašymų derinimo
seka ir įtvirtinta, kad įsakymai atostogų klausimais nerengiami.
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9
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6 vnt.

Skyrių specialistai,
rengiantys protokolus

G. Rimkutė

Per 2021 m. pirm pusmetį Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje
užregistruoti 244 protokolai, iš kurių 126 pasirašyti elektroniniu parašu. Tai sudaro 51,6
% visų užregistruotų protokolų. Priemonės vykdymas bus tęsiamas.

51,60%

Planavimo ir finansų
valdymo skyrius

V. Raubienė

Dėl programos tiekėjų UAB „Nevda“ neatliktų sitemos „Biudžetas VS“ versijos
atnaujimo darbų iki šiol nebuvo galimybės teikti paraiškas per sistemą pasiranašt 2
parašais. Priemonė per I pusmetį nebuvo vykdoma. Priemonės vykdymas planuojamas II
pusmetį.

0%

Bendrasis skyrius

D. Liaukšienė

Iki 2021-06-01 priimtas 141 Savivaldybės tarybos sprendimas, iš jų nenorminiai - 77, iš
jų keičiami - 5, visų jų padarytos aktualios redakcijos ir pridėtos DVS (T-33, T-104, T133, T-134, T-137). Priemonės vykdymas bus tęsiamas,

100%

Per 2021 m. I pusmetį seniūnijos bendrai parengė ir išsiuntė 621 raštą, iš jų elektroniniu
parašu pasirašytas 301 raštas, tai sudaro 48,5 %. Pagal pasirašytų el. parašu raštų
procentinę dalį pirmauja Akmenės seniūnija (90,9%), o ženkliai atsilieka Ventos
seniūnija (9,5%). Siektina reikšmė pasiekta, priemonės vykdymas tęsiamas.

48,50%

Per 2021 m. I pusmetį seniūnijos bendrai parengė 72 teisės aktus, iš jų elektroniniu
parašu pasirašyti 32, tai sudaro 44,4 %. Pagal pasirašytų el. parašu teisės aktų procentinę
dalį pirmauja Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija (92,3%), o atsilieka Papilės ir
Ventos seniūnijos (abi po 0 %). Siektina reikšmė pasiekta, priemonės vykdymas
tęsiamas.

44,40%

Išsiųstų raštų, pasirašytų el.
parašu, skaičius

30% nuo visų siunčiamų raštų

Seniūnijos

Seniūnijos: S.Norvaišienė,
V. Kušleikienė, L.
Stumbrienė, D. Klimienė,
B. Ungeitienė, J.
Adomaitienė

Teisės aktų, pasirašytų el. parašu,
skaičius

30% nuo visų teisės aktų

Seniūnijos

Seniūnijos: S.Norvaišienė,
V. Kušleikienė, L.
Stumbrienė, D. Klimienė,
B. Ungeitienė, J.
Adomaitienė

3

4

5

Pareiškėjui (fiziniam
asmeniui), Savivaldybei
užklausą pateikus
elektroniniu paštu, atsakymą
pateikti tokiu pačiu būdu ne
ilgiau kaip per 5 darbo
dienas.

2021 m.

Pareiškėjų, besikreipiančių į
Savivaldybę el. paštu (užklausos
registruojamos Mero
priimamajame ir „Viename
langelyje“), skaičius

Vidinės komunikacijos
2021 m. I
Anketa dėl informacijos teikimo
efektyvumo didinimas
pusmetis ir
tarp Administracijos struktūrinių
Savivaldybės administracijoje antras pusmetis
padalinių

Informuoti asmenis apie
Savivaldybės administracijos
teikiamas paslaugas
Elektroniniu būdu

2021 m.

Paskelbtų publikacijų skaičius

Ne mažiau kaip 80 proc. nuo
visų el. paštu gautų užklausų Specialistai, rengiantys
atsakyta ne ilgiau kaip per 5 atsakymus pareiškėjams
darbo dienas
Parengtos ir pateiktos pildyti
užpildyti skyrių ir seniūnijų
darbuotojams 2 anoniminės
anketos dėl informacijos
teikimo tarp Administracijos
struktūrinių padalinių
sukeliamos naštos

Bendrasis skyrius

Publikacijų vietinėje spaudoje,
savivaldybės interneto
Bendrasis skyrius,
svetainėje, socialinio tinklo
Tarptautinio
facebook paskyroje – kas
bendradarbiavimo ir
ketvirtį – po 1 vnt. visuose
komunikacijos skyrius
šaltiniuose

N. Tubienė, D.
Per 2021 m. I pusmetį el. paštu buvo gauti 85 piliečių laiškai (27 - merui, 58 Liaukšienė, D. Dimšaitė, direktoriui), iš jų 77 atsakyti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas, tai sudaro 90,6%. Siektina
raštų rengėjai
reikšmė pasiekta, priemonės vykdymas tęsiamas.

Greta Rimkutė

Bendrojo skyriaus
administratorius
referentas, Tarptautinio
bendradarbiavimo ir
komunikacijos skyriaus
specialistas

I pusm. parengta anoniminė apklausa, skirta Savivaldybės administracijos, seniūnijų
darbuotojams. Apklausa siekta išsiaiškinti, kokią administracinę naštą kelia procesai,
susiję su įvairios darbinės informacijos dalijimusi mūsų įstaigos viduje. Apklausa buvo
sudaryta iš 5 uždaro ir 2 atviro tipo klausimų. Atsakymus pateikė 68 Administracijos
skyrių ir seniūnijų darbuotojai. Rezultatai pateikti Administracijos direktoriui. Priemonės
vykdymas tęsiamas.
Socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbta informacija: 1.paskelbta informacija (video)
apie el. valdžios vartus 2021-04-09; 2.paskelbta informacija (video) apie el.
paslaugas2021-06-08; 3. pasidalinta nuoroda iš el valdžios vartų apie paslaugų
užsakymą 2021-06-23; 4. informacija dėl valstybės teisinės pagalbos suteikimo
elektroninėje erdvėje 2021-04-14; 5.paskelbtas priminimas apie SPIS 2021-06-09.
Savivaldybės interneto svetainėje paskelbta informacija: 1.2021-02-05 priminimas apie
Savivaldybės darbo organizavimą ir klientų aptarnavimą
karantininiu laikotarpiu; (https://www.akmene.lt/skelbimai/karantino-laikotarpiusavivaldybeje-darbas-organizuojamas-ir-klientai-aptarnaujami-nuotoliniu-budu/2226) ;
2. 2021-06-09 paskelbta informacija apie piniginės socialinės paramos gavimą nuotoliniu
būdu
(https://www.akmene.lt/naujienos/prasymus-del-pinigines-socialines-paramos-teikitenaudodamiesi-internetu/3069); 3.2021-06-16 paskelbtas straipsnis apie elektronines
paslaugas (https://www.akmene.lt/naujienos/apie-elektronines-paslaugas/3096).
Laikraštyje „Vienybė“: 1. 2021-06-26 straipsnis apie el paslaugas.
Visi sukurti vaizdo įrašai rodomi L. Petravičiaus aikštėje esančiame lauko ekrame.

90,60%

1 vnt.

9 vnt.

