ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONĖS, NUMATYTOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ 2018 METŲ VEIKLOS PLANUOSE,
IR INFORMACIJA APIE JŲ VYKDYMĄ
2018-12-28

Skyrius, priemonė
BENDRASIS SKYRIUS:
Siekiant mažinti administracinę naštą asmenims ir gerinant jų aptarnavimo „vieno langelio“
principu kokybę:
Organizuoti gyventojų apklausas siekiant išsiaiškinti jų nuomonę dėl adm. naštos mažinimo,
aptarnavimo kokybės

Rodiklis ir/ar reikšmė

3 vnt.

ĮGYVENDINTA

terminas

2018 m.

2018-07-01

2018-12-28

2 vnt.

3 vnt.
PASIS - 46

2018 m.
Skatinti asmenis naudotis elektroninėmis paslaugomis: informuoti gyventojus apie galimybę
gauti el. paslaugas, tvarkytis reikalus elektroniniu būdu

PASIS -25
Iš gyventojų gauta
897 prašymai, iš jų
el. būdu – 104, t. y.
11,59%

+ 15 proc. nuo 2017
m. skaičiaus

Išsiųsta 1830 raštų,
iš jų el. būdu 592,
per e.pristatymą
478, t.y. 58,47% el. būdu

Išsiųsta „viename
langelyje“ 3809
raštai, iš jų el.
būdu 2570 67,47% (2017 m.
25,5%)

2018 m.

1 vnt.

1 vnt.

2018 m.

19 asm.

23 asm.

6000

7500

1131

1430

57

57

0

0

2018 m.
Siekti, kad daugiau Savivaldybės raštų būtų siunčiama elektroniniu būdu

+25 proc. nuo 2017
m. išsiųstų raštų

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIUS
Prisijungimas prie valstybės registrų ir galimybių naudojantis jais praplėtimas teikiant pirminę
registrų skaičius – 1
teisinę pagalbą
vnt.
CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Skatinti asmenis naudotis metrikacijos paslaugų informacine sistema MEPIS / Pateikta
30 asm.
prašymų, gimimo, santuokos, mirties, ištuokos įregistravimui 30.
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Siekti, kad Socialinės paramos skyriuje, aptarnaujamiems asmenims būtų mažinama
asmenų skaičius –
administracinė našta - nereikalauti pristatyti pažymas su informacija, kurią galime gauti per SPIS
3500
(asmenų skaičius pašalpoms, kompensacijoms, paramai)
Skatinti asmenis atlikti informacinio įsipareigojimo veiksmus, naudojantis elektroninėmis
asmenų skaičius – 500
paslaugomis
VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS (struktūroje iki 2018-07-01)
Asmenims sutikus, naudotis įstatymu nustatyta tvarka duomenų bazėmis, nereikalauti iš asmenų
pažymų skaičius –
pristatyti pažymų.
100 vnt.
Pranešimų/skundų
Skatinti asmenis naudotis elektroninėmis paslaugomis Savivaldybės interneto svetainėje
skaičius – 5 vnt.

Iš gyventojų
„viename langelyje‘
gauta 2019
prašymai, iš jų el.
būdu – 558, t. y.
27,64% (2017 m.
apie 10 %)

2018 m.

2018 m.

2018 m.
2018 m.

