ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONĖS, NUMATYTOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ 2015 METŲ VEIKLOS PLANUOSE,
IR INFORMACIJA APIE JŲ VYKDYMĄ
Skyrius, priemonė
BENDRASIS SKYRIUS:
Gerinti asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu kokybę:
suteikti paslaugas vietoje iš karto, nenukreipiant jų kitiems įstaigos valstybės tarnautojams ar darbuotojams
siekti, kad aptarnaujamiems asmenims būtų mažinama administracinė našta – nereikalauti iš jų pristatyti
pažymas dėl socialinio būsto, kurią galima gauti per SPIS, VMĮ
Organizuoti gyventojų apklausas siekiant išsiaiškinti jų nuomonę dėl administracinės naštos mažinimo
Skatinti asmenis naudotis elektroninėmis paslaugomis
Atlikti Akmenės rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose
numatyti informaciniai įpareigojimai asmeniui, analizę įvertinant perteklinius ir kitus informacinius
įpareigojimus
Peržiūrėti Akmenės 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
BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS
Skatinti vadovus pasirašyti dokumentus (Buhalterinės apskaitos skyriaus biudžeto vykdymo, finansines ir kitas
ataskaitas) elektroniniu parašu
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 (e-SPIS)
TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS
Siekti, kad Administracijos skyriuose ir seniūnijose aptarnaujamiems asmenims būtų mažinama administracinė
našta – nereikalauti iš jų pristatyti pažymas su informacija, kurią galima gauti per SPIS
Skatinti asmenis atlikti informacinio įsipareigojimo veiksmus naudojantis elektroninėmis paslaugomis
Savivaldybės interneto tinklalapyje
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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