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Projekto vykdytojas
Projekto numeris
Projekto vertė
ES lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
Projekto veiklų pradžia ir
pabaiga

Plungės rajono savivaldybės administracija
VP1-4.3-VRM-01-V-01-048
270 450,00 Lt (pagal finansavimo ir administravimo sutartį)
229 882,5 Lt
40 567,5 Lt
2009 m. lapkričio 27 d. – 2012 m. vasario 28 d.

Projekto tikslas – prisidėti prie viešųjų paslaugų kokybės gerinimo, tobulinant piliečių
aptarnavimą. Šis tikslas yra įgyvendinamas, diegiant vieno langelio sistemą Savivaldybės
administracijoje.
Projekto esmė. Savivaldybės sulaukia didelio srauto interesantų, kurių prašymus ir
klausimus turi operatyviai nagrinėti ir spręsti. Savivaldybės administracijos darbo kokybė labai
priklauso nuo piliečių aptarnavimo kokybės. Valdymo specialistų nuomone, dėl netinkamo asmenų
aptarnavimo, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo ne pagal nustatytas taisykles pirmiausia nukenčia
institucijos prestižas. Dėl prasto asmenų aptarnavimo mažėja ir žmonių pasitikėjimas ne tik
konkrečia institucija, bet apskritai valstybe ir visomis jos institucijomis.
Diegiant vieno langelio principą, atlikta vieno langelio diegimo galimybių studija
(konsultacinis įvertinimas), įvertintos esamos paslaugos, atliktas procesų optimizavimo projektas,
paruošti procesai perkėlimui į kitas aplinkas (IT), praplėsta esama Savivaldybės administracijos el.
valdymo sistema. Siekiant įdiegti vieno langelio principą, parengti Savivaldybės administracijos
specialistai. Įdiegta galimybė interesantams pateikti prašymus ir paraiškas elektroniniu būdu.
Kaimiškųjų seniūnijų gyventojai savivaldybės teikiamas paslaugas gali gauti per savo seniūnijų
darbuotojus. Projekto nauda: sumažėjęs piliečių apsilankymų institucijose skaičius, sumažėjusi
galimybė pasireikšti korupcijai asmenų santykiuose su viešojo administravimo institucijomis,
supaprastėjusios prašymų nagrinėjimo procedūros, neliko perteklinių veiksmų ir perteklinės
informacijos.
Viešųjų pirkimų konkursą įdiegti bendrą dokumentų apskaitos ir valdymo sistemą,
pertvarkyti Savivaldybės veiklą pagal vieno langelio principą ir parengti specialistus vieno langelio
principo įgyvendinimui laimėjo UAB „Kantorius“.
Savivaldybės interesantai bus priimami Administracijos patalpose: 115 kabinete, Vytauto
g. 12, Plungėje, (I aukšto fojė dešinėje pusėje).
Projekto rezultatas - įdiegta vieno langelio sistema.
Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Žaneta Piepalienė

