
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONĖS, NUMATYTOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ 2017 METŲ VEIKLOS PLANUOSE,  

IR INFORMACIJA APIE JŲ VYKDYMĄ 
2017-06-30 

Skyrius, priemonė Rodiklis ir/ar reikšmė terminas ĮGYVENDINTA 

BENDRASIS SKYRIUS: 
  

2017-07-01 2017-12-31 

Gerinti asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu kokybę: 
 

    
Organizuoti  gyventojų apklausas siekiant išsiaiškinti jų nuomonę dėl adm. naštos mažinimo, 

aptarnavimo kokybės  
 3 vnt. 2017 m. 2vnt.  

Skatinti asmenis  naudotis elektroninėmis paslaugomis: informuoti gyventojus apie galimybę gauti 

el. paslaugas, tvarkytis reikalus elektroniniu būdu  
+ 15 proc. nuo 2016 m. skaičiaus 

2017 m. 
30  

Nereikalauti iš gyventojų pristatyti pažymas, kurias galima gauti per informacines sistemas 

(išskyrus iš VMI -pagal teisės aktus jas gyventojai turi pristatyti patys)   
100 proc. visų besikreipiančių 

2017 m. 
326  

Siekti, kad daugiau Savivaldybės raštų būtų siunčiama elektroniniu būdu  +25 proc. nuo 2016 m. išsiųstų raštų 2017 m.   

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  

 1 vnt. 

2017 m. 

1 vnt.  

JURIDINIS SKYRIUS     

Prisijungimas prie valstybės registrų ir galimybių naudojantis jais praplėtimas teikiant pirminę 

teisinę pagalbą 
registrų skaičius – 1 vnt. 2017 m. 1 vnt.  

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS     

E-valdžios plėtra:  

„Rašau merui“ lankytojai 

„E.skundai“ lankytojai 

„E.konsultacijos“ lankytojai 

„Užduokite klausimą“ lankytojai  

33 asm. 

 6 asm. 

10 asm. 

17 asm. 

2017 m. 

14 

2 

2 

6 

 

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS     

Skatinti asmenis naudotis metrikacijos paslaugų informacine sistema MEPIS / Pateikta prašymų, 

gimimo, santuokos, mirties, ištuokos įregistravimui 20. 
20 asm. 2017 m. 13  

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS     

Siekti, kad iš Socialinės paramos skyriuje aptarnaujamų asmenų nebūtų reikalaujama pristatyti 

pažymas, kurias galima gauti per SPIS 
asmenų skaičius – 2700 

2017 m. 
2300  

Skatinti asmenis atlikti informacinio įsipareigojimo veiksmus, naudojantis elektroninėmis 

paslaugomis 
asmenų skaičius – 20 

2017 m. 
63  

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS     

Asmenims sutikus, naudotis įstatymu nustatyta tvarka  duomenų bazėmis, nereikalauti iš asmenų 

pristatyti pažymų 
pažymų skaičius – 100 vnt. 

2017 m. 
90  

 

 


