VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
2021 m. IV ketvirtis
2022-01-10 Nr. R-17

Eil.
Nr.

1.

2.

Įstaigos veiklos (veiksmo)
pavadinimas
Atlikti išankstinę savivaldybių
kolegialių administravimo
subjektų parengtų sprendimų
projektų teisėtumo priežiūrą
(LRVK 2021-2023 m. SVP
priemonė 03-03-01)
Savivaldybių kolegialių
administravimo subjektų
parengtų sprendimų projektų
atitikties teisės aktams
vertinimas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Iki savivaldybės tarybos posėdžio pradžios
patikrintų savivaldybių tarybų sprendimų
projektų dalis nuo visų pateiktų projektų
(išskyrus teikiamus papildomai)
(procentai)
Vyriausybės atstovų pastabų dėl kolegialių
Pastabų dėl kolegialių
savivaldybių administravimo subjektų
savivaldybių administravimo
parengtų sprendimų projektų atitikties
subjektų parengtų sprendimų
teisės aktams, į kurias atsižvelgta, dalis
projektų atitikties teisės aktams, nuo visų pateiktų pastabų (procentai)
teikimas
(LRVK 2021-2023 m. SVP vertinimo
kriterijus P-01-01-03-03-01)
Laiku atlikti savivaldybių
administravimo subjektų
priimtų teisės aktų teisėtumo

Metinė
vertinimo Įvykdymo Įvykdymo Įvykdymo Įvykdymo Įvykdymo
būklė
būklė
būklė
būklė
būklė
kriterijaus
I
ketvirtis
II
ketvirtis
III
ketvirtis
IV
ketvirtis
I-IV
ketvirtis
siekiama
reikšmė

95 proc.

99,6

99,5

99,3

99,8

99,6

96 proc.

97,2

96,0

97,9

96,7

97,0

3.

4.

5.

6.

priežiūrą ir įstatymų bei
Vyriausybės nutarimų
įgyvendinimo priežiūrą (LRVK
2021-2023 m. SVP priemonė
03-03-02)
Įstatymų ir Vyriausybės
nutarimų įgyvendinimo
(vykdymo) savivaldybėse
priežiūra

Motyvuotų teikimų ir rašytinių
reikalavimų savivaldybių
administravimo subjektams
teikimas

Patikrinimų, atliktų Vyriausybės atstovų
ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo
įstatymo, Vyriausybės nutarimo
įsigaliojimo, dalis (procentai) (LRVK
2021-2023 m. SVP vertinimo kriterijus P01-01-03-03-02)

80 proc.

98,7

100

99,2

66,7

91,2

4.1.Teikimų ir reikalavimų, parengtų per 1
mėnesį nuo aplinkybių, sąlygojančių
teikimo/reikalavimo surašymą,
paaiškėjimo, dalis (procentai)

90 proc.

95,5

89,0

79,6

96,9

90,3

4.2.Įvykdytų Vyriausybės atstovų teikimų
ir reikalavimų savivaldybių
administravimo subjektams dalis (be
teismų) (procentai) (LRVK 2021-2023 m.
SVP vertinimo kriterijus P-01-01-03-0303)

93 proc.

100

96,5

94,7

100

97,8

4.3.Teismuose laimėtų bylų dalis
(procentai)

80 proc.

60

71,4

100

70,0

75,4

95 proc.

99,6

99,9

99,9

99,9

99,8

90 proc.

91,9

88,4

97,8

96,9

93,8

Patikrintų ne vėliau kaip per 20 darbo
Priimtų savivaldybių tarybų
dienų savivaldybių tarybų sprendimų nuo
sprendimų teisėtumo vertinimas
jų gavimo dienos dalis (procentai)
Mero potvarkių ir administracijos
Savivaldybių merų potvarkių ir
direktoriaus įsakymų veiklos klausimais,
savivaldybių administracijų
patikrintų ne vėliau kaip per 2 mėnesius
direktorių įsakymų veiklos
nuo jų gavimo dienos, dalis (procentai)
klausimais teisėtumo vertinimas

7.

Bendradarbiavimas su
ministerijomis ir kitomis
valstybės institucijomis bei
įstaigomis

Pateiktų siūlymų dėl teisinio
reglamentavimo, susijusio su savivaldybių Ne mažiau
veikla, tobulinimo skaičius (LRVK 2021kaip 18
2023 m. SVP vertinimo kriterijus P-01-01- siūlymų
03-03-04)

8

6

2

9

25

5 vnt.

2

2

1

-

5

1 vnt.

-

1

-

-

1

80 proc.

15,5

100

95,6

97,8

97,8

Didinti Vyriausybės atstovų
įstaigos veiklos efektyvumą

8.

9.

8.1.Aprašyti 5 vidaus veiklos procesai bei
parengtos šių procesų diagramos:
1) veiklos planavimas ir stebėsena;
2) viešųjų pirkimų valdymas;
3) dokumentų valdymas;
Veiklos efektyvumo didinimas, 4) archyvų valdymas;
diegiant procesinį valdymą ir
5) vidaus kontrolės valdymas
vidaus komunikacijos sistemą
8.2.Sukurta Vyriausybės atstovų įstaigos
vidaus kontrolės politika, parengtas ir
patvirtintas vidaus kontrolės įgyvendinimo
įstaigoje tvarkos aprašas (vienetai)
Žmogiškųjų išteklių
kvalifikacijos tobulinimas ir
kompetencijų ugdymas

Vyriausybės atstovų įstaigos vadovė

Darbuotojų, kurie per ataskaitinius metus
bent kartą dalyvavo mokymuose,
atitinkančiuose jų kompetencijų ugdymo
poreikius, dalis (procentai)

Daiva Kerekeš

