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Visaginas 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Įvykdymo 

terminas 

Vykdytojas Vertinimo 

kriterijus 

2019 m. I pusm. vertinimas 

1.  Personalo, viešųjų 

pirkimų dokumentai, 

sutartys, kiti dokumentai, 

ataskaitos ir kt. būtų 

derinami ir vizuojami 

elektronine forma 

naudojant dokumentų 

valdymo sistemą 

2019 – 2021 m. Teisės, personalo 

ir civilinės 

metrikacijos 

skyrius,  

Viešųjų pirkimų 

skyrius,  

Vidaus 

administravimo ir 

informacinių 

technologijų 

skyrius 

- Įgyvendinta iš dalies. 

Atnaujinta DVS Kontora 

sistema, įsigyta personalo ir 

viešųjų pirkimų sistemos – 2 

vnt. Dokumentai rengiami, 

derinami, pasirašomi 

naudojant DVS. 

Viešųjų pirkimų planas 

rengiamas naudojant e. 

sistemą. Paraiškos ir tiekėjų 

apklausos pažymos kol kas   

rengiamos ir derinamos 

popieriniuose dokumentų 

variantuose. 

2. Sudaryti galimybes 

savivaldybės 

administracijoje už 

žemės nuomos mokestį, 

licencijų ir kitas 

rinkliavas atsiskaityti 

kitais alternatyviais 

būdais 

2019 m. Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius, 

Teisės, personalo 

ir civilinės 

metrikacijos 

skyrius 

- Įgyvendinta iš dalies. 

2019 m. vasario mėn. pradėta 

eksploatuoti e-savitarna 

rinkliavos mokėtojams adresu       

https://rinkliava.visaginas.lt, 

kurioje galima peržiūrėti 

vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų tvarkymą  

mokėjimo pranešimus, atliktų  

įmokų  istoriją, atsisakyti 

popierinių sąskaitų. 

 
3. Įdiegti interaktyvaus 

probleminių miesto vietų 

žemėlapio sukūrimą (kur 

gyventojai galėtų pateikti 

informaciją apie 

problemines miesto 

vietas) 

2019 -2021 m. Vidaus 

administravimo ir 

informacinių 

technologijų 

skyrius, 

 Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius, 

Architektūros ir 

teritorijų 

planavimo skyrius 

- Įgyvendinta iš dalies. 

Probleminių miesto vietų 

žemėlapio diegimas 

suplanuotas 2020 m., biudžete 

numatytos lėšos 



2 

 
4. Įdiegti centralizuotą 

Vaikų registracijos ir 

priėmimo į Visagino 

savivaldybės švietimo 

įstaigas bei papildomo 

ugdymo įstaigas 

(įskaitant ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

neformaliojo ugdymo 

grupes) informacinę 

sistemą 

2019 m. Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius,  

Finansų ir 

biudžeto skyrius,  

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius, 

Biudžetinės 

įstaigos 

- Įgyvendinama.  

Sistemos diegimas 

planuojamas 2020 m. Pradėtos 

derybos su ESFA dėl 

galimybių dalį sistemos 

sukūrimo ir techninių sąlygų 

parengimo paslaugą finansuoti 

iš projekto lėšų. 

 

5.   VŠĮ Visagino pirminės 

sveikatos priežiūros 

centre įdiegti bendrą 

elektroninių dokumentų 

valdymo sistemą 

2019 m. VŠĮ Visagino 

PSPC 

. Įgyvendinta 

Įdiegta dokumentų valdymo 

sistema – 1 vnt. DVS Kontora 

Raštinė. 

 
6.   Savivaldybės 

biudžetinėse įstaigose 

parengti tvarkos aprašus 

dėl dokumentų priėmimo 

elektroniniu būdu 

2019 m. Savivaldybės 

biudžetinės 

įstaigos 

 Įgyvendinta iš dalies. 

 74 proc. (14 iš 19 imtis)  

biudžetinių įstaigų priemonę 

įgyvendino; 

 11 proc. (2 iš 19 imtis) 

biudžetinių įstaigų priemonė 

įgyvendins 2020 metais; 

 15 proc. (3 iš 19 imtis) 

biudžetinių įstaigų priemonės 

neįgyvendino 

 

Išvada. Visagino savivaldybės 2019 – 2021 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto 2019 

m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30, 83 proc. 2019 m. II pusmečio administracinės naštos mažinimo 

priemonių įgyvendinta arba įgyvendinta iš dalies. Tokiu būdu Strateginiame veiklos plane nustatyto 

vertinimo kriterijaus „Įvykdytų (įgyvendinamų) administracinės naštos mažinimo plano priemonių 

santykis nuo visų planuotų vykdyti“ reikšmė 70 proc. – pasiekta.  

Savivaldybės administracija turi veikiančias, pakankamas rizikos valdymo, vadovavimo bei 

kontrolės sistemas ir procedūras, kurios leidžia pasiekti veiklos planų įgyvendinimo rezultatus.   

 

Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus  Marina Čiblienė 

vyriausioji specialistė,   

pavaduojanti skyriaus vedėją                                                  


