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Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių (fiziniams ir juridiniams asmenims) reglamentavimo Savivaldybėje.
Elektrėnų savivaldybės taryba 2019-01-30 sprendimu Nr. V.TS-1 ,,Dėl Elektrėnų savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo“ patvirtino Elektrėnų savivaldybės strateginį veiklos planą 2019-2021 metams (toliau Savivaldybės strateginis veiklos planas), kuriame
numatė priemones Administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimui.
Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių, reglamentuotų Savivaldybės strateginiame veiklos plane įgyvendinimo:
Atliekant administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimą, analizuotos Savivaldybės strateginiame veiklos plane 20192021 metams numatytos priemonės, susijusios su administracinės naštos mažinimu ir jų įgyvendinimu per 2019 m I pusmetį. Vertinime dalyvavo:
1. Savivaldybės administracijos skyriai, kurie teikia administracines paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims ir kurie vykdo Savivaldybės
strateginiame veiklos plane numatytas programas, susijusias su administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimu:
Architektūros ir kraštotvarkos, Bendrasis, Civilinės metrikacijos, Finansų ir strateginio planavimo, Ūkio plėtros ir investicijų, Teisės ir personalo
administravimo, Socialinės paramos, Švietimo, kultūros ir sporto, Žemės ūkio ir melioracijos.
2. Savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai (seniūnijos): Elektrėnų, Vievio, Kietaviškių, Gilučių, Semeliškių, Kazokiškių,
Beižionių, Pastrėvio.
Vertinant administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą, Savivaldybės administracijos skyriai ir teritoriniai struktūriniai padaliniai
(seniūnijos) pateikė informaciją kaip įgyvendintos administracinės naštos mažinimo priemonės už 2019 m I pusmetį.
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Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2019-2021 metams numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės ir jų įgyvendinimas.
Programos pavadinimas – Valdymo programa (kodas -1)
Programos parengimo argumentai – programa orientuota į savivaldybės institucijų funkcionavimo užtikrinimą, administracinių paslaugų
teikimą ir tobulinimą, savivaldybės veiklos viešumo užtikrinimą. Programoje numatyti siekiai gerinti gyventojų aptarnavimą, formuoti
teigiamą savivaldybės institucijų įvaizdį.
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas- didinti ekonominį konkurencingumą, užtikrinti skaidrų, atvirą ir efektyvų
viešąjį administravimą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą bei palankių verslui sąlygų sudarymą (kodas-1).
Programos tikslas- Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbą. (kodas – 1).
Programos

tikslo

įgyvendinimo uždavinys

Priemonė

Produkto kriterijus

Produkto

Atsakingas

(pavadinimas)

(pavadinimas)
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priemonės

reikšmė 2019 m.
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savivaldybės
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Elektroninėje

113

administracijoje

mažinančių

erdvėje

(Administracijos

modernias informacines

administracinę

administracinių

skyriai).

sistemas

naštą

paslaugų skaičius.

14 (Seniūnijos).

ir

skatinti

naudojimąsi

juridiniams

elektroninėmis

fiziniams

paslaugomis.

asmenims,

Uždaviniu

siekiama

tobulinti

vidaus

administravimą,

gerinti

taikymas

ir

teikiamų

Bendrasis skyrius
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administracinių ir viešųjų
paslaugų
teikimo kokybę plečiant
elektroninių

paslaugų

spektrą

sudarant

sąlygas

ir

savivaldybės

gyventojams

dalyvauti

savivaldybės

valdymo

procese.
Savivaldybės administracijos skyriai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai
(seniūnijos) 127 administracines paslaugas teikia elektroninėje erdvėje.
Vertinimas: Savivaldybės strateginiame

veiklos plane numatyta produkto

kriterijaus reikšmė (planinis dydis (rodiklis) pasiekta (įvykdyta).
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Savivaldybės administracijos skyriai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai
teikdami administracines paslaugas naudojasi šiais registrų duomenimis:
1. Elektrėnų savivaldybės gyventojų registro informacinė sistema (ESGRIS);
2. Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema (GVDIS);
3. SODROS;
4. Valstybinės mokesčių inspekcijos;
5. Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (SPIS);
6. VĮ ,,Regitra“;
7. Nacionalinės mokėjimo agentūros;
8. Lietuvos darbo biržos;
9. Mokinių registro;
10. Nekilnojamo turto registro;
11. Kultūros vertybių registro;
12. Regionų geoinformacinės aplinkos paslauga (REGIA);
13. Juridinių asmenų registro;
14. Žemės ūkio ir kaimo verslo centro ūkinių gyvūnų registro informacinė sistema
(ŪGRIS);
15. Žemės ūkio ir kaimo verslo centro pieno apskaitos informacine sistema (PAIS);
16. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų
registro;
17. Licencijų informacinė sistema;
18. VĮ Registrų centras;
19. Informacinė sistema ,,Parama“;
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20. Dokumentų valdymo sistema KONTORA;
21. Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir ūkininkų ūkio registro portalas (VURAP);
22. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro paraiškų priėmimo informacinė
sistema (PPIS);
23. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interaktyvioji duomenų įvesties
sistema (IDIS);
24. Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (KEPIS).
Vertinimas: savivaldybės strateginiame veiklos plane numatyta produkto
kriterijaus reikšmė pasiekta (įvykdyta).

Uždavinys - Organizuoti

Elektrėnų

Organizuota

savivaldybės

savivaldybės

mokymų

administracijos

skaičius

veiklą

vadovaujantis
naujausiais

vadybos

principais.

46
dalyvių

Teisės

ir

personalo

administravimo skyrius

darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimas

Siekiant
Elektrėnų

tobulinti
savivaldybės

1

tikslo

rezultato

vertinimo kriterijai-

darbuotojų

savivaldybės

administracinius

administracijos

gebėjimus,

jų

darbuotojų,

kurie

kvalifikacijas

ir

kėlė kvalifikaciją per

31
-

Teisės

ir

personalo

administravimo skyrius
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kompetencijas bei didinti

2019 m. I pusmetį

viešojo

dalis proc. nuo visų

administravimo

efektyvumą

yra

organizuojami mokymai.

darbuotojų
skaičiaus.
Teisės ir personalo administravimo skyrius pateikė informaciją, kad 2019 m. I
pusmetį mokymuose dalyvavo 46 darbuotojai, t .y. sudaro 31 proc. savivaldybės
administracijos darbuotojų, dirbančių su administracinių paslaugų teikimu
juridiniams ir fiziniams asmenims, naudojantis

informacinėmis sistemomis,

valstybės registrų duomenų bazėmis.
Vertinimas: savivaldybės strateginiame veiklos plane numatyta produkto
kriterijaus reikšmė (produkto kriterijaus planinis dydis (rodiklis) įvykdyta.

Vertinimas: Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2019-2021 metams reglamentuotos administracinės naštos mažinimo priemonės 2019
m. I pusmetį:
-yra įgyvendintos: numatytos produkto kriterijaus reikšmės (produkto kriterijaus planiniai dydžiai (rodikliai) įvykdytos (valstybės registrų duomenų
naudojimas administracinėms paslaugoms teikti, elektroninėje erdvėje teikiamų administracinių paslaugų skaičius, savivaldybės administracijos
darbuotojų, kurie kėlė kvalifikaciją per pusmetį dalis proc. nuo visų darbuotojų skaičiaus).

Skyriaus vedėja
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