INFORMACIJA APIE IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ, ĮTRAUKTŲ
Į IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ, VYKDYMĄ PER 2017 METŲ II
PUSMETĮ
Ignalinos rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano programa – Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės
veiklos užtikrinimo programa
Programos tikslas – Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą
Programos uždavinys – Užtikrinti savivaldybės darbo organizavimą
Priemonės
Priemonės
Eil.
Atsakingi
Priemonės pavadinimas
vertinimo
įvykdymo
Informacija apie priemonės įvykdymą
Nr.
vykdytojai
kriterijus
terminas
Priemonė įgyvendinta, jos vykdymas
tęsiamas 2018 ir 2019 metais.
Ignalinos rajono savivaldybės interneto
svetainėje pateikiama ir nuolat atnaujinama
aktuali informacija gyventojams. Skiltyje
„Paslaugos“ pateiktos nuorodos, nukreipiančios į
šiuos portalus „Elektroniniai valdžios vartai“, „Edemokratijos
paslaugos“,
„Elektroninės
paslaugos“, „Viešosios paslaugos“. Nuolat
Paskelbtų
Informatikos
Savivaldybės interneto svetainėje skelbti
2017 m.
publikuojami reklaminiai skydeliai, kurie skatina
informacinių
ir bendrųjų
1. informaciją apie galimybę naudotis portalu
2018 m.
naudotis įvairiomis elektroninėmis paslaugomis
pranešimų
reikalų
„Verslo vartai“
2019 m.
bei portalais „Versli Lietuva“, „Verslo vartai
skaičius
skyrius
Lietuva“, „e.teismas.lt“, ir daug kitų naudingų
nuorodų. Yra atskiras Elektroninių paslaugų
meniu punktas, kuriame demonstruojama vaizdo
medžiaga,
kaip
naudotis
elektroninėmis
paslaugomis. Visi asmenys, kurie atvyksta į
savivaldybę ar seniūnijas, informuojami apie
galimybę gauti visą reikiamą informaciją
elektroniniu
būdu,
taip
pat
naudotis
elektroninėmis paslaugomis.
Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti
Socialinės
Priemonė 2017 m. II pusmetį įgyvendinta iš
Atliktų
administracinę
naštą
pagal
Lietuvos
paramos ir dalies.
2.
apklausų
2017 m.
Respublikos
Vyriausybės
patvirtintas
kaimo
Ignalinos
rajono
savivaldybės
skaičius
metodikas besikreipiantiems į Socialinės
reikalų
administracijos Socialinės paramos ir kaimo

paramos ir kaimo reikalų skyrių
administracinių paslaugų suteikimo

dėl

skyrius

3.

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

Asmenų,
kuriems
padėta
užpildyti
Metinę
pajamų ir
turto
deklaraciją
antrinei
teisinei
pagalbai
gauti,
skaičius

2017 m.
2018 m.
2019 m.

Teisės ir
civilinės
metrikacijos
skyrius

4.

Skatinti darbuotojus dalyvauti seminaruose
administracinės naštos mažinimo ir jos
prevencijos klausimais

Darbuotojų,
dalyvavusių
seminaruose,
skaičius

2017 m.
2018 m.
2019 m.

Teisės ir
civilinės
metrikacijos
skyrius

5.

Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti
administracinę
naštą
pagal
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
patvirtintas
metodikas besikreipiantiems į Teritorijų
planavimo ir architektūros skyrių dėl

Atliktų
apklausų
skaičius

2017 m.

Teritorijų
planavimo ir
architektūros
skyrius

reikalų skyrius 2017 m. II pusmetį organizavo ir
atliko Ignalinos rajono gyventojų pasitenkinimo
socialinės paramos paslaugomis apklausą, tačiau
administracinė našta pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintas metodikas vertinama
nebuvo.
Priemonė įgyvendinta, jos vykdymas
tęsiamas 2018 ir 2019 metais.
2017
m.
II
pusmetį
savivaldybės
administracijos darbuotojai, teikiantys pirminę
teisinę pagalbą rajono gyventojams, 51
besikreipusiam asmeniui padėjo užpildyti
Metines pajamų ir turto deklaracijas antrinei
teisinei pagalbai gauti. 132 rajono gyventojai
kreipėsi kitais juos dominančiais klausimais ir
jiems buvo suteikta konsultacija. Iš viso per 2017
m. gauta 314 gyventojų kreipimųsi. Savivaldybės
administracijos tarnautojai, teikiantys pirminę
teisinę
pagalbą,
siekdami
sumažinti
administracinę naštą, per 2017 m. 112 kartų
padėjo pildyti ar patys pildė besikreipiančių
rajono gyventojų Metines pajamų ir turto
deklaracijas antrinei teisinei pagalbai gauti, o 202
besikreipiančiųjų buvo suteikta konsultacija kitais
juos dominančiais klausimais.
Priemonė 2017 m.
įgyvendinta, jos
vykdymas tęsiamas 2018 ir 2019 metais.
2017 metais I ir II pusmetį 22 Ignalinos
rajono savivaldybės administracijos darbuotojai
dalyvavo seminaruose administracinės naštos
mažinimo ir jos prevencijos klausimais.
Priemonė 2017 m. neįgyvendinta.

6.

7.

administracinių paslaugų suteikimo
Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti
administracinę
naštą
pagal
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
patvirtintas
metodikas besikreipiantiems į Investicijų,
planavimo ir turto valdymo skyrių dėl
administracinių paslaugų suteikimo

Organizuoti ir atlikti apklausą bei įvertinti
administracinę
naštą
pagal
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
patvirtintas
metodikas besikreipiantiems į seniūnijas dėl
administracinių paslaugų suteikimo

Atliktų
apklausų
skaičius

Atliktų
apklausų
skaičius

2017 m.

2017 m.
2018 m.
2019 m.

Investicijų,
planavimo ir
turto
valdymo
skyrius

Seniūnijos

Priemonė 2017 m. neįgyvendinta.

Priemonė 2017 m. įgyvendinta iš dalies, jos
vykdymas tęsiamas 2018 ir 2019 metais.
2017 m. II pusmetį visos Ignalinos rajono
savivaldybės administracijos seniūnijos kartu su
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriumi
atliko Ignalinos rajono gyventojų pasitenkinimo
socialinės paramos paslaugomis apklausą, tačiau
administracinė našta pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintas metodikas vertinama
nebuvo.

