PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014-2015 METŲ
ADMINISTRACINĖS
NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2014 m. balandžio 24 d. Nr.T1-124
Plungė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio
1 dalimi, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo
priemonių planą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras

Albinas Klimas
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Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Priemonė

Įvykdymo
terminas
Iki 2014-08-01

Vykdytojas

Iki 2014-10-01

Savivaldybės
administracijos
struktūriniai padaliniai

Nuolat

Administracijos
padaliniai ir į
padalinius neįeinantys
valstybės tarnautojai

Skelbti informaciją vietos spaudoje ir
Savivaldybės interneto svetainėje apie
galimybes vietos verslininkams įsigyti
įvairius leidimus ir licencijas, naudojantis
internetu, per portalą „Verslo vartai“.
Suteikti seniūnams teisę be įgaliojimo gauti
mirties liudijimų blankus iš Civilinės
metrikacijos skyriaus
Licencijas ir leidimus išduoti per optimaliai
trumpiausią laiką
Peržiūrėti Plungės rajono savivaldybės
tarybos ir Administracijos direktoriaus
priimtus teisės aktus, kuriuose numatyti
informaciniai įpareigojimai asmenims,
įvertinant administracinės naštos mažinimo
ar panaikinimo galimybes, bei pakeisti teisės
aktus.
Privalomai vertinti naujų teisės aktų projektų
administracinės naštos poveikį asmenims,
verslui.

Kartą per
pusmetį

Bendrasis skyrius

Nuolat

Administracijos
direktorius

2014-2015

Administracijos
padaliniai
Savivaldybės
administracijos
struktūriniai padaliniai

Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti
administracinę naštą pagal Vyriausybės
patvirtintas metodikas besikreipiantiems į

Iki 2014-12-01

Peržiūrėti ir įvertinti Savivaldybės tarybos
paprastąją kompetenciją, teikti pasiūlymus
dėl galimybės perduoti kai kurias funkcijas
Savivaldybės administracijos direktoriui ar
jo pavaduotojui.
Peržiūrėti visas sutartis dėl
bendradarbiavimo su įvairiais registrais ir
išanalizuoti, ar yra dar galimybių jas plėtoti,
kad iš asmenų nebūtų reikalaujama pristatyti
papildomų dokumentų iš atitinkamų įstaigų.
Plėtoti informacinių technologijų ir
elektronines paslaugas. Atnaujinti ir
Savivaldybės interneto svetainėje skelbti
atmintines apie teikiamas administracines
paslaugas.

Iki 2014-11-30

Vizuojant teisės
aktų projektus

Juridinio ir personalo
administravimo skyrius

Savivaldybės
administracijos
struktūriniai padaliniai,
vizuojantys teisės aktų
projektus
Vietos ūkio ir turto
skyrius

10.

11.

Vietos ūkio ir turto skyrių dėl
administracinių paslaugų suteikimo.
Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti
administracinę naštą pagal Vyriausybės
patvirtintas metodikas besikreipiantiems į
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių
dėl administracinių paslaugų
Skatinti darbuotojus dalyvauti seminaruose
administracinės naštos mažinimo ir jos
prevencijos klausimais.

Iki 2015-06-01

Architektūros ir
teritorijų planavimo
skyrius

2014-2015

Administracijos
direktorius
Juridinio ir personalo
administravimo skyrius
Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius
Juridinio ir personalo
administravimo skyrius
Centralizuotas
savivaldybės vidaus
audito skyrius ir
Informacinių
technologijų skyrius

12.

Savivaldybės administracijoje pradėti taikyti
Kokybės vadybos metodus. Įdiegti Bendrąjį
vertinimo modelį.

2015 m.

13.

Savivaldybės interneto svetainėje skelbti
Centralizuoto savivaldybės vidaus audito
skyriaus ataskaitas dėl administracinės
naštos mažinimo priemonių plano vykdymo
vertinimo.

14.

Atlikti tyrimą, siekiant išsiaiškinti, kur
susidaro pagrindinės administracinės
biurokratinės kliūtys, sukeliančios
administracinę naštą.
Teikti pasiūlymus valstybės institucijoms
(Seimui, Vyriausybei, ministerijoms) dėl
teisės aktų pakeitimo, mažinant
administracinę naštą.
Parengti arba modifikuoti (prireikus) visų
administracinių paslaugų elektronines
prašymų formas ir užtikrinti jų viešą
prieinamumą.
Peržiūrėti technines galimybes specialistams
atitinkamus dokumentus pasirašyti saugiu
elektroniniu parašu.
Išnagrinėti galimybę institucijoms,
Administracijos struktūriniams padaliniams
keistis turima informacija ir duomenimis,
atsisakant perteklinių dokumentų pateikimo
ir, esant reikalui, parengti atitinkamus teisės
aktų projektus.
Savivaldybės administracijos tarnautojai,
teikiantys pirminę teisinę pagalbą rajono
gyventojams, siekdami sumažinti
administracinę naštą, padeda ar patys
užpildo besikreipiančio rajono gyventojo
Metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei
teisinei pagalbai gauti.
Įdiegti Vaikų registracijos ir priėmimo į

Pusmečiams
pasibaigus,
atlikus
administracinės
naštos mažinimo
priemonių plano
vykdymo
vertinimą
Iki 2014-12-31

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Administracijos
direktoriaus sudaryta
komisija

2014-2015

Savivaldybės
administracijos
struktūriniai padaliniai

2015

Informacinių
technologijų skyrius

Iki 2014-10-01

Informacinių
technologijų skyrius

2014-11-30

Juridinio ir personalo
administravimo skyrius

Visą plano
įgyvendinimo
laiką

Tarnautojai, teikiantys
pirminę teisinę pagalbą

2015m. II

Švietimo skyrius,

21.

22.

23.

24.

Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
grupes informacinę sistemą.
Peržiūrėti asmenų aptarnavimo Vieno
langelio principu ir Dokumentų valdymo
tvarkų aprašus atsisakant spausdintų
dokumentų įstaigoms bei organizacijoms
pateikimo, pakeičiant dokumentų perdavimą
elektroniniu paštu per Dokumentų valdymo
sistemą ,,Kontora“.
Parengti Plungės rajono savivaldybės
administracinės naštos mažinimo priemonių
plano 2016-2017 metų projektą ir teikti
Savivaldybės tarybai tvirtinti.
Pateikti informaciją Centralizuotam
savivaldybės vidaus audito skyriui apie
priemonių vykdymą.
Savivaldybės tarybai teikiant veiklos
ataskaitas, savivaldybės bendruomenei
nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio
laikotarpio administracinės naštos mažinimo
priemonių vykdymo rezultatus Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo
nustatyta tvarka.

ketv.

Informacinių
technologijų skyriaus

Iki 2014-10-01

Bendrasis skyrius, kiti
Administracijos
struktūriniai padaliniai

Iki 2016-02

Savivaldybės
administracija

2014-07-15;
2015-01-15;
2015-07-15;
2016-01-15.
2015 m. kovas

Savivaldybės
administracijos
struktūriniai padaliniai
Savivaldybės meras

