AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO
VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2016 m. vasario 15 d. Nr. T-18(E)
Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 3 dalimi, 16
straipsnio 2 dalies 40 punktu, įgyvendindama Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų
strateginio plėtros plano, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d.
sprendimu Nr. T-277 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2010–2015 metų strateginio plėtros plano
patvirtinimo“, IV prioriteto „Efektyvus viešasis valdymas“ 4.1 tikslo „Viešojo valdymo efektyvumo
didinimas“ 4.1.2 uždavinio „Didinti viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų
paslaugų efektyvumą ir prieinamumą“ 4.1.2.4 priemonę „Akmenės rajono savivaldybės
administracijos strateginio planavimo dokumentų rengimas“, remdamasi Strateginio planavimo
Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-98(E) „Dėl strateginio planavimo
Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės 2016–2018 metų
strateginį veiklos planą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Vitalijus Mitrofanovas

Išrašas
Akmenės rajono savivaldybės
2016–2021 m. strateginio veiklos plano
4 priedas
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS
Programos pavadinimas

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų
vykdymo programa

Kodas

04.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu siekiama skatinti ir
plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą.
Siekiant skatinti vietos savivaldą, tinkamai atstovauti bendruomenės
interesus ir įgyvendinti LR įstatymais ir kitais teisės aktais savivaldybei
Programos parengimo priskirtas funkcijas parengta Savivaldybės valdymo ir pagrindinių
funkcijų vykdymo programa. Programa siekiama užtikrinti sklandų
argumentai
savivaldybės tarybos, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos,
savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių bei Akmenės
rajono ugniagesių komandos darbą, vykdyti savivaldybei priskirtas
funkcijas bei užtikrinti prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą.
Ilgalaikis prioritetas
Efektyvus viešasis valdymas
IV
Kodas
(-ai) (pagal SPP)
Šia
programa
Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti
2
įgyvendinamas įstaigos
Kodas
aktyvią bendruomenės veiklą
strateginis tikslas:
Didinti viešojo valdymo ir įgyvendinamų funkcijų
04.01
Programos tikslas
Kodas
efektyvumą
Užtikrinti tinkamą savivaldybės ir jos institucijų
04.01.
Uždavinys
Kodas
darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą
01
Uždavinio aprašymas:
<...> Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu Akmenės
rajono savivaldybės administracija taiko šias administracinės naštos mažinimo priemones: esamo
reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas; proceso supaprastinimas
vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus; institucijų keitimasis turimais
duomenimis ir informacija; informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas; išsamios
informacijos ir konkrečių veiksmų informaciniams įpareigojimams įvykdyti pateikimas; teisės aktų
sukeliamos administracinės naštos įvertinimas; teisės aktų projektų sukeliamos administracinės
naštos įvertinimas; Europos Sąjungos teisės aktų, perkeliamų į nacionalinę teisę, administracinės
naštos įvertinimas; tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus
informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas
sudaro nepagrįstų nepatogumų.
Produkto vertinimo kriterijai:
<...>
 Elektroninių paslaugų vartotojų skaičius;
 Administracinių paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę, skaičius;
 Besikreipiančių asmenų į savivaldybę internetu procentas;
 Įgyvendintų administracinės naštos mažinimo priemonių skaičius.

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONĖS, NUMATYTOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ 2016 METŲ VEIKLOS PLANUOSE,
IR INFORMACIJA APIE JŲ VYKDYMĄ
Skyrius, priemonė
BENDRASIS SKYRIUS:
Gerinti asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu kokybę:
Organizuoti gyventojų apklausas siekiant išsiaiškinti jų nuomonę dėl administracinės naštos mažinimo
Nereikalauti iš gyventojų pristatyti pažymas, kurias galima gauti per informacines sistemas (išskyrus iš VMI
– pagal teisės aktus gyventojai pažymas iš VMI turi pristatyti patys)
Skatinti asmenis naudotis elektroninėmis paslaugomis: informuoti gyventojus apie galimybę gauti
elektronines paslaugas, tvarkytis reikalus elektroniniu būdu
Siekti, kad daugiau Savivaldybės raštų būtų siunčiama elektroniniu būdu
Atlikti Akmenės rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose
numatyti informaciniai įpareigojimai asmeniui, analizę įvertinant perteklinius ir kitus informacinius
įpareigojimus bei esant poreikiui pakeisti
BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS
Skatinti vadovus pasirašyti dokumentus (Buhalterinės apskaitos skyriaus biudžeto vykdymo, finansines ir
kitas ataskaitas) elektroniniu parašu
JURIDINIS SKYRIUS
Prisijungimas prie valstybės registrų ir galimybių naudojantis jais praplėtimas teikiant pirminę teisinę
pagalbą
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS
E-valdžios plėtra
CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Skatinti asmenis naudotis metrikacijos paslaugų informacine sistema MEPIS
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Atlikti Akmenės rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose
numatyti informaciniai įpareigojimai asmeniui, analizę įvertinant perteklinius ir kitus informacinius
įpareigojimus
Siekti, kad Socialinės paramos skyriuje aptarnaujamiems asmenims būtų mažinama administracinė naštanereikalauti iš jų pristatyti pažymas su informacija, kurią galima gauti per SPIS
Skatinti asmenis atlikti informacinio įsipareigojimo veiksmus, naudojantis elektroninėmis paslaugomis
VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS
Asmenims sutikus, naudotis įstatymu nustatyta tvarka duomenų bazėmis, nereikalauti iš asmenų pristatyti
pažymų
Skatinti asmenis naudotis elektroninėmis paslaugomis Savivaldybės interneto tinklapyje
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