PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-220

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
2020–ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) 2020-ųjų metų veiklos prioritetai:
1. Gerinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teikiamų paslaugų kokybę ir didinti veiklos efektyvumą
užtikrinant, kad klientų pasitenkinimas įstaigos veikla siektų ne mažiau kaip 75 proc.
2. Stiprinti savivaldybių administracijų darbuotojų kompetencijas teritorijų planavimo ir statybos srityse suorganizuojant mokymo renginius ne mažiau
kaip 20-ies savivaldybių administracijų atstovams.
3. Užtikrinti efektyvesnę pažeidimų prevenciją ir didesnę visuomenės įtrauktį į aplinkos formavimo procesus spaudoje ir socialinėje medijoje
įgyvendinant gyventojų švietimo kampaniją „Statykime kartu“.
Inspekcijos 2020-ųjų metų veiklos efektyvumo didinimo priemonės:
1. Mažinti vienam darbuotojui (įskaitant ir vadovaujančius darbuotojus) tenkantį bendrą kabinetų patalpų ploto dalį, kv. m. (siektina reikšmė – ne
daugiau 10 kv. m.);
2. Mažinti administracinio vieneto bendras išlaikymo sąnaudas, tenkančias 1 kv. m. bendro ploto, eurais (siektina reikšmė – 36 Eur / kv. m).
Priemon
ės kodas

Priemonės
pavadinimas

1

2

03-371. Užtikrinti
02-01-01 saugius,
darnius ir
skaidrius
teritorijų
planavimo ir
statybos
procesus

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

3
4
5
Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas (03-37)
1.1.Didinti organizacijos
skaidrumą ir atvirumą
bei užtikrinti efektyvų
nulinės
tolerancijos
korupcijai
politikos
įgyvendinimą

1.1.1. Rezultato kriterijus. Asmenų (kurie naudojosi Visų padalinių
Inspekcijos paslaugomis), kurie nurodė davę kyšį
vadovai
Inspekcijos darbuotojams per pastaruosius 12 mėn.,
dalies mažėjimas lyginant su ankstesniais metais, ne
mažiau kaip 0,1 proc. (klientų pasitenkinimo indekso
apskaičiavimo tyrimo duomenys; 2019 m. duomenimis
0,3 proc. apklaustų asmenų (kurie naudojosi
Inspekcijos paslaugomis) nurodė, kad yra davę kyšį
Inspekcijos darbuotojams)

Įvykdymo
terminas

6

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
7

I-IV ketv.

4466,0

2
Priemon
ės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

1

2

3

4
1.1.2. Rezultato kriterijus. Gyventojų, manančių, kad
Inspekcija yra labai ar iš dalies korumpuota, dalies
mažėjimas, ne mažiau kaip 3 proc. (Inspekcijos
įvaizdžio tyrimo reprezentatyvi apklausa, 2019 m. 53
proc. gyventojų nurodė manantys, kad Inspekcija labai
arba iš dalies korumpuota)
1.1.3. Proceso kriterijus. Laiku ir tinkamai
įgyvendintos visos Inspekcijos korupcijos prevencijos
programos 2020 – 2023 metams įgyvendinimo 2020
metais priemonių plano priemonės, 1 kompl.
1.1.4. Proceso kriterijus. Patvirtintas viešųjų ir
privačių interesų derinimo Inspekcijoje aprašas, 1 vnt.
1.1.5. Proceso kriterijus. Perpatikrintų deklaracijų apie
statybos užbaigimą, statybos užbaigimo aktų ir
pažymų apie statybą be nukrypimų nuo esminių
statinio projekto sprendinių dalis, ne mažiau kaip 0,1
proc.
1.1.6. Proceso kriterijus. Korupcijos prevencijos
pareigūno atliktų Inspekcijos tarnautojų atliekamų
patikrinimų vietoje patikros veiksmų (ar inspektoriai
patikrinimo metu dėvi uniformą, naudoja tarnybinį
transportą ir kt.) skaičius, 12 vnt.
1.2.1. Rezultato kriterijus. Gyventojų, vidutiniškai,
gerai arba labai gerai vertinančių Inspekcijos veiklą,
dalis, ne mažiau kaip 80 proc.
1.2.2. Rezultato kriterijus. Klientų pasitenkinimo
Inspekcijos paslaugomis indeksas, ne mažiau kaip 75
proc.

1.2.Gerinti teikiamų
paslaugų kokybę ir
didinti veiklos
efektyvumą ypatingą
dėmesį skiriant
nuoseklios ir vienodos
praktikos priimant
administracinius
sprendimus užtikrinimui

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

5
Visų padalinių
vadovai

6
I-IV ketv.

Visų padalinių
vadovai

I-IV ketv.

A. Grinčiukė

I-II ketv.

A. Grinčiukė

I-IV ketv.

A. Grinčiukė

I-IV ketv.

Visų padalinių
vadovai

I-IV ketv.

L. Kuksėnaitė
R. Dargis
D. Petrikienė
R. Kleponienė
L. Bičkaitienė
A. Grinčiukė

I-IV ketv.

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
7

3
Priemon
ės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

1

2

3

4
1.2.3. Rezultato kriterijus. Pagrįstų skundų ar
pranešimų dėl pareigūnų netinkamai atliktų su
teritorijų planavimu ir statyba susijusių procedūrų dalis
nuo visų atliktų procedūrų, ne daugiau kaip 9 proc.
1.2.4. Rezultato kriterijus. Administracinių paslaugų
suteikimo operatyvumas (laiku suteiktų
administracinių paslaugų dalis), 100 proc.

5
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
D. Petrikienė
A. Grinčiukė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
D. Petrikienė
L. Bičkaitienė
D. Jasinavičiūtė
G. Gozalova
R. Druktenis
A. Grinčiukė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
D. Petrikienė
A. Grinčiukė
D. Jasinavičiūtė

6
I-IV ketv.

L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
D. Petrikienė
A. Grinčiukė
D. Jasinavičiūtė

I–IV ketv

1.2.5. Rezultato kriterijus. Pagrįstų skundų dalies
nuo visų skundų, pateiktų statybos ir teritorijų
planavimo srityse, palyginti su 2016 metų
duomenimis, dalies didėjimas 30,0 proc. (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo
plano rodiklis)
1.2.6. Rezultato kriterijus. Atstovavimo teismuose,
kuriuose Inspekcija dalyvauja kaip pareiškėjas,
ieškovas, rezultatyvumas (laimėtos bylos), 80 proc.

1.2.7. Rezultato kriterijus. Atstovavimo teismuose,
kuriuose Inspekcija dalyvauja kaip atsakovas,
rezultatyvumas (laimėtos bylos), 80 proc.

I-IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
7

4
Priemon
ės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1

2

3

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

4
1.2.8. Proceso kriterijus. Suorganizuota mokymų
renginių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę
priežiūrą vykdančių padalinių darbuotojams, kurių
tikslas – užtikrinti tinkamą teisės aktų taikymą,
vienodą praktiką priimant administracinius sprendimus
ir organizuojant patikrinimo veiksmus, ne mažiau kaip
6 vnt.
1.2.9. Proceso kriterijus. Įgyvendinant Specialiųjų
tyrimų tarnybos rekomendacijas pakeistas Viešojo
intereso gynimo Inspekcijoje tvarkos aprašas, 1 vnt.
1.2.10. Proceso kriterijus. Interneto svetainėje
sukurtas patogus įrankis, leidžiantis klientui
pasitikrinti, ar jo skundas statybos valstybinės
priežiūros klausimais bus nagrinėjamas Inspekcijoje, 1
vnt.
1.3. Stiprinti savivaldybių 1.3.1. Rezultato kriterijus. Gyventojų, nurodžiusių,
administracijų
kad yra informuoti apie teritorijų planavimo ir
darbuotojų
statybos procesus, dalis, ne mažiau kaip 60 proc.
kompetencijas teritorijų (Inspekcijos įvaizdžio tyrimo reprezentatyvi apklausa)
planavimo bei statybos
srityse
ir
užtikrinti
efektyvesnę
pažeidimų
prevenciją bei didesnę 1.3.2. Rezultato kriterijus. Gyventojų, nurodžiusių,
visuomenės įtrauktį į kad žino, kur gauti informaciją apie planuojamas
aplinkos
formavimo statybas juos dominančioje teritorijoje dalis, ne mažiau
procesus gerinant išorės kaip 50 proc. (Inspekcijos įvaizdžio tyrimo
komunikacijos kokybę bei reprezentatyvi apklausa)
aktyviau
bendradarbiaujant
su
savivaldybių
1.3.3. Rezultato kriterijus. Gyventojų, nurodžiusių,
administracijomis,
kad žino, kaip pranešti apie savavališką statybą dalis,

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

5
G. Gozalova
R. Druktenis
D. Petrikienė
D. Jasinavičiūtė
L. Bičkaitienė
V. Komarovič

6
I-IV ketv.

D. Jasinavičiūtė

II ketv.

L. Bičkaitienė
I. Šereikienė

I-II ketv.

V. Ambrazas
G. Gozalova
R. Druktenis
L. Bičkaitienė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
V. Ambrazas
G. Gozalova
R. Druktenis
L. Bičkaitienė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
V. Ambrazas
G. Gozalova

I-IV ketv.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
7

5
Priemon
ės kodas

Priemonės
pavadinimas

1

2

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

3
4
ne mažiau kaip 27 proc. (Inspekcijos įvaizdžio tyrimo
bendruomenėmis,
statybos
dalyvius reprezentatyvi apklausa; 2019 m. reikšmė – 25 proc.)
atestuojančiomis
organizacijomis ir kitais
aplinkos
formavimo
procesų dalyviais
1.3.4. Rezultato kriterijus. Savivaldybių,
nurodžiusių, kad Inspekcijos teikiamą metodinę
pagalbą ir konsultacijas vertina vidutiniškai, gerai arba
labai gerai dalis, 50 proc. (savivaldybių administracijų
apklausos rezultatai)
1.3.5. Rezultato kriterijus. Klientų pasitenkinimo
konsultavimo paslauga indeksas, ne mažiau kaip 79
proc. (klientų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo
tyrimo duomenys; 2019 m. pasiekta reikšmė – 77,6
proc.)
1.3.6. Rezultato kriterijus. Konsultavimo skyriaus
suteiktų konsultacijų teisės aktų taikymo klausimais
kokybės vidutinis įvertis, 80 proc. (grįžtamojo ryšio
modelio duomenys)
1.3.7. Rezultato kriterijus. Suteiktų konsultacijų
informacinių sistemų naudojimo klausimais kokybės
vidutinis įvertis, 75 proc. (grįžtamojo ryšio modelio
duomenys)
1.3.8. Rezultato kriterijus. Panaikintų viešai
paskelbtų konsultacijų skaičius, 0 vnt.
1.3.9. Rezultato kriterijus. Savavališkų statybų
skaičius, 400 vnt. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos įgyvendinimo plano rodiklis)

Atsakingi
vykdytojai

5
R. Druktenis
L. Bičkaitienė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
G. Gozalova
R. Druktenis
D. Petrikienė
L. Bičkaitienė

Įvykdymo
terminas

6

I-IV ketv.

L. Bičkaitienė

I-IV ketv.

L. Bičkaitienė

I-IV ketv.

I. Šereikienė

I-IV ketv.

L. Bičkaitienė

I-IV ketv.

G. Gozalova
R. Druktenis
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė

I-IV ketv.

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
7

6
Priemon
ės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

1

2

3

4
1.3.10. Rezultato kriterijus. Inspekcijos parengtų
pranešimų, paviešintų bent vienoje žiniasklaidos
priemonėje, dalis, 50 proc.
1.3.11. Proceso kriterijus. Laiku ir tinkamai
įgyvendintos visos Inspekcijos 2020 m. viešųjų ryšių
plano priemonės, užtikrinančios nuoseklų, su
organizacijos strateginiais tikslais susietą ir į
pažeidimų prevenciją orientuotą išorės komunikacijos
procesą, 1 kompl.
1.3.12. Proceso kriterijus. Konsultacijų statybą
leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais, suteiktų
ne vėliau kaip per 5 d. d., dalis, 100 proc.
1.3.13. Proceso kriterijus. Susitikta su ne mažiau kaip
20 savivaldybių atstovais (susitikimų ir mokymų
tikslas – pristatyti teisinius pokyčius, užtikrinti
aktyvesnį bendradarbiavimą ir efektyvesnį
savivaldybių konsultavimo procesą mažinant neteisėtų
savivaldybių administracijų priimtų sprendimų skaičių
statybos srityje), 1 kompl.
1.3.14. Proceso kriterijus. Susitikta su ne mažiau kaip
10 savivaldybių atstovais (susitikimų ir mokymų
tikslas – pristatyti teisinius pokyčius, užtikrinti
aktyvesnį bendradarbiavimą ir efektyvesnį
savivaldybių konsultavimo procesą mažinant neteisėtų
savivaldybių administracijų priimtų sprendimų skaičių
teritorijų planavimo srityje), 1 kompl.
1.3.15. Proceso kriterijus. Atsižvelgiant į nustatytus
pakartotinius pažeidimus, dažniausiai užduodamus
klausimus ar pasikeitusį reglamentavimą parengta
gairių, rekomendacijų ir aplinkraščių savivaldybių
administracijoms, statybos proceso dalyviams ir

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

5
G. Gozalova
R. Druktenis

6
I–IV ketv.

G. Gozalova
R. Druktenis

I-IV ketv.

L. Bičkaitienė

I-IV ketv.

G. Gozalova
R. Druktenis
L. Bičkaitienė

I-IV ketv.

D. Petrikienė

I-IV ketv.

G. Gozalova
R. Druktenis
L. Bičkaitienė

I-IV ketv.

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
7

7
Priemon
ės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1

2

3

1.4. Vykdyti pažangią,
rizikos valdymu pagrįstą
teritorijų planavimo ir
statybos procesų dalyvių
priežiūrą

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

4
atestuojančioms organizacijoms statybos klausimais,
ne mažiau kaip 7 vnt.
1.3.16. Proceso kriterijus. Įgyvendinta švietimo ir
informavimo kampanija „Statykime kartu“, kurios
tikslas – transliuojant turinį socialinėje medijoje,
spaudoje, radijuje ir televizijoje skatinti visuomenės
sąmoningumą, nepakantumą korupcijai, savavališkai
statybai, skatinti įtrauktį į aplinkos formavimo ir
kontrolės procesus, šviesti gyventojus ar statybos
dalyvius atskirais teritorijų planavimo ar statybos
klausimais, 1 vnt.
1.3.17. Proceso kriterijus. Atvejų, kai nustačius
projektavimo ir statybos procesų dalyvių pažeidimus
(taip pat ir mažareikšmius) kreiptasi į atestuojančias
institucijas, dalis, 100 proc.
1.4.1. Rezultato kriterijus. Statomų statinių avarijose
žuvusių asmenų skaičius, 0 asm.

1.4.2. Rezultato kriterijus. Statomų statinių avarijų
skaičius, 0 vnt.

1.4.3. Rezultato kriterijus. Klientų pasitenkinimo

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

5

6

G. Gozalova
R. Druktenis

I-IV ketv.

A. Valys
A. Grinčiukė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
G. Gozalova
A. Valys
R. Druktenis
A. Grinčiukė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
G. Gozalova
A. Valys
R. Druktenis
A. Grinčiukė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
L. Kuksėnaitė

I-IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
7

8
Priemon
ės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1

2

3

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

4
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros
paslaugomis indeksas, ne mažiau kaip 75 proc.
1.4.4. Proceso kriterijus. Planinių patikrinimų dalis, ne
mažiau kaip 51,0 proc.
1.4.5. Proceso kriterijus. Rizikingiausių ūkio subjektų
planinių patikrinimų dalis, ne mažiau kaip 75 proc.
1.4.6. Proceso kriterijus. Neplaninių patikrinimų
vidutinė trukmė statybos objekte, ne daugiau kaip 2,5
val.
1.4.7. Proceso kriterijus. Planinių patikrinimų vidutinė
trukmė statybos objekte, ne daugiau kaip 2,5 val.
1.4.8. Proceso kriterijus. Patikrinta, ar Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre
teritorijų planavimo dokumentai užregistruoti
tinkamai, 100,0 proc.
1.4.9. Proceso kriterijus. Patikrintų didelės ir labai
didelės rizikos grupei priskirtų planavimo sąlygų dalis,
100 proc. (sąlygos atrenkamos tikrinti atlikus jų
rizikingumo vertinimą Planavimo sąlygų, prisijungimo
sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir statybą leidžiančių
dokumentų išdavimo tvarkos ir teisėtumo tikrinimo
aprašo nustatyta tvarka)
1.4.10. Proceso kriterijus. Surašyta statinio projekto ar
statinio ekspertizės patikrinimo aktų, 12,0 vnt.
1.4.11. Proceso kriterijus. Patikrinta statinio statybos
techninės priežiūros vadovų veikla, 100 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

5
R. Dargis
R. Kleponienė
D. Petrikienė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
D. Petrikienė

6

I–IV ketv.

D. Petrikienė

I–IV ketv.

L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
7

9
Priemon
ės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

1

2

3

4
1.4.12. Proceso kriterijus. Patikrinta statinio statybos
rangovų veikla, 60 vnt.

1.4.13. Proceso kriterijus. Patikrinta statinio statybos
vadovų veikla, 60 vnt.
1.4.14. Proceso kriterijus. Patikrinti naujai statomi ir
rekonstruojami ypatingi statiniai statinio statybos
metu, 110 vnt.
1.4.15. Proceso kriterijus. Ne vėliau kaip per 6 mėn.
nuo statybą leidžiančių dokumentų išdavimo dienos
patikrinti savivaldybių administracijų išduoti statybą
leidžiantys dokumentai statyti naujus statinius ir
rekonstruoti statinius, patikrinant prisijungimo sąlygas
ir (ar) specialiuosius reikalavimus statinių projektams
rengti (kai tikrinama ne pagal skundą ar pranešimą),
120 vnt.
1.4.16. Proceso kriterijus. Surengti reidai galimoms
savavališkos statyboms išaiškinti, 72 vnt.
1.4.17. Proceso kriterijus. Surengti reidai galimiems
atvejams išaiškinti, kai Statybos įstatymo nustatytais
terminais Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti
baigti statyti, pradėti ir nebaigti statyti statiniai ir
daiktinės teisės į juos, 48 vnt.
1.5. Užtikrinti tausesnį
išteklių naudojimą

1.5.1. Proceso kriterijus. Siunčiamų bei vidaus
elektroninių dokumentų nuo visų dokumentų, dalis, ne

Atsakingi
vykdytojai

5
R. Kleponienė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė

Įvykdymo
terminas

6
I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė
L. Kuksėnaitė
R. Dargis
R. Kleponienė

I–IV ketv.

R. Tašlinskienė

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
7

10
Priemon
ės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

1

2

3

4
mažiau kaip 35,0 proc.
1.5.2. Proceso kriterijus. Įgyvendintos įstaigos tausaus
išteklių naudojimo priemonių plano priemonės, kurių
įvykdymo terminas – 2020 m., 1 kompl.

5

6

03-372. Palaikyti ir
02-02-01 vystyti
informacines
sistemas
teritorijų
planavimo ir
statybos
valstybinės
priežiūros
srityje

2.1. Didinti teritorijų
planavimo ir statybos
srityse teikiamų
administracinių paslaugų
skaidrumą skatinant
savarankišką gyventojų
naudojimąsi
informacinių sistemų
priemonėmis teikiamomis
paslaugomis

R. Meškauskis

I-IV ketv.

I. Šereikienė

I–IV ketv.

2.1.2. Rezultato kriterijus. Pasinaudojant
I. Šereikienė
informacinėmis sistemomis nuotoliniu būdu pateiktų
prašymų, susijusių su statyba ir teritorijų planavimu,
dalis, 85 proc.
2.1.3. Proceso kriterijus. Įgyvendinant Valstybės
I. Šereikienė
kontrolės valstybinio audito „Teritorijų planavimas“
rekomendacijas įgyvendinti Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės
sistemos modifikavimo pagal Aplinkos ministerijos
priimtus Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimus
veiksmai, 1 kompl.

I–IV ketv.

2.1.1. Rezultato kriterijus. Automatiniu būdu,
naudojantis sąsaja tarp Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos
ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
dokumentų registro, pateiktų prašymų, susijusių su
teritorijų planavimo dokumentų registravimu, dalis,
70,0 proc.

_____________

I–IV ketv.

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
7

220,0

