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M priedas. Reguliuojančių institucijų veiklos konsolidacijos diegiant elektroninės valdžios sprendimus
veiksnių sąrašas
Reguliuojančių institucijų veiklai darančių įtaką veiksnių identifikacija, sudaryta autorės
Eil.
Nr.
1.

Veiksnys

Lygmuo

Veiksnį sudarantys teiginiai

Bendradarbiavimas

RI

1.
2.

3.

2.

Teisinės bazės optimizavimas

RI / VS

4.
5.

6.

7.

3.

Atskaitomybė

RI

8.

4.

Tikslingumas

RI / VS

9.

Reguliavimo procesas turi būti bendras ir skirtingi
lygiai bei institucijos turi dirbti kartu.
Institucijos turėtų dirbti atvirai, t. y. komunikuoti su
kitomis reguliuojančiomis isntitucijomis visais
lygiais ir naudoti plačiajai publikai pasiekiamą ir
suprantamą kalbą.
Tarpinstituciniai veiksmai turi būti nuoseklūs ir
lengvai suprantami, siekiant užtikrinti nuoseklų
požiūrį į reguliuojamus subjektus sudėtingoje
sistemoje.
Ištirti reglamentavimo situaciją ir pasiūlyti
gerinimo galimybių.
Daugiausia dėmesio skirti mažų ir vidutinių įmonių
poreikiams, analizuoti administracinės naštos
mažinimo priemones.
Institucijos
turi
dalyvauti
ir
jaustis
atsakingosužtikrinant
politikos
kokybę,
reglamentuojančių aktų kūrimą.
Panaikinti, supaprastinti, sujungti teisės aktų
nuostatas ar informacinius įpareigojimus arba
tobulinti jų reglamentavimą.
Institucija turi paaiškinti ir prisiimti atsakomybę už
savo
veiklą
bei
dalyvauti
tobulinant
tarpinstitucinius procesus, užtikrinant aiškumą ir
atsakomybę.

Reguliavimo institucijos turėtų įsikišti tik tada, kai
tai yra būtina.
10. Reguliavimas turi būti orientuotas į konkrečias
problemas, kiek įmanoma sumažinant pašalinius
tikslus.
11. Institucijų tikslai turi būti ilgalaikiai, reguliuojami
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subjektai turi juos suprasti ir užtikrintai planuoti
savo veiklą.
12. Institucijos turi naudoti rizikingumo vertinimo
kriterijus identifikuojant rizikingiausius subjektus
bei atsižvelgti į reguliavimo naštos padalijimą,
optimizuoti pateikiamų duomenų kiekį.
5.

Efektyvumas

RI

13. Reguliavimo priemonės turi atitikti esamą riziką,
kaštai identifikuoti ir, kiek įmanoma, sumažinti.

6.

Metinis institucijų
biudžetas

RI

14. Kaštai, metinis institucijų biudžetas, atsirandantys
priežiūros institucijoms vykdant standartinę veiklą,
turi būti mažinami.

7.

Atlyginimai
ir konsultavimo
mokesčiai
Darbuotojų
skaičius

RI

15. Atlyginimo ir konsultavimo kaštai,
stebėjimo veiksmus, turi būti mažinami.

RI

16. Darbuotojų išlaikymo kaštai, atsirandantys
priežiūros institucijoms renkant pasikartojančią
informaciją iš verslo subjektų, vykdant stebėjimo
veiksmus, turi būti mažinami.

8.

vykdant

9.

Aktyvių
subjektų
skaičius
viešajame
sektoriuje

RI

17. Kaštai, patiriami tiek vykdant stebėjimo funkcias,
tiek koordinavimo funkcijas ir patiriami priežiūros
institucijoms renkant pasikartojančią informaciją iš
verslo subjektų ir vykdant pasikartojančius
stebėjimo veiksmus, turi būti mažinami.

10.

Institucijų
konsolidacija

RI

18. Reguliavimo kaštai turi būti identifikuoti ir
apibrėžtas jų mažinimo modelis.
19. Institucijų,
veikiančių
susijusiose
srityse,
konsolidacija daro įtaką reguliavimo proceso
efektyvumui, taigi turi būti atliekama konsolidacija.

11.

Funkcijų
konsolidacija

RI / VS

20. Identifikuoti reguliuojančių institucijų procesai ir
pasiūlomos priemonės juos efektyviau vykdyti.
21. Ištirti
funkcijų
konsolidavimo
galimybes
užtikrinant proceso skaidrumą ir efektyvumą.
22. Atlikti kaštų analizę ir pasiūlyti priemones jiems
mažinti.
23. Funkcijų, vykdomų vienoje ar keliose institucijose,
konsolidacija daro įtaką reguliavimo proceso
efektyvumui,
taigi turi būti atliekama
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konsolidacija.
12.

Koordinavimo kaštai

RI / VS

24. Stebėjimo
kaštai,
atsirandantys
priežiūros
institucijoms renkant pasikartojančią informaciją iš
verslo subjektų, vykdant stebėjimo veiksmus, turi
būti mažinami.
25. Koordinavimo kaštai patiriami institucijų, kai
daugiau nei viena institucija dalyvauja reguliavimo
procese, todėl jų veikla turi būti koordinuojama.
26. Koordinavimo kaštai patiriami verslo institucijų,
kai pasikartojančią informaciją reikia teikti kelioms
institucijoms.

13.

Informacijos vientisumas

RI / VS

27. Turi būti pasiūloma priemonių, padedančių stebėti
ir skatinti laikytis rinkos taisyklių.
28. Apibrėžti kintančių santykių iššūkius ir pasiūlyti
priemonių jiems įveikti.
29. Ištirti priemones, leidžiančias kontroliuojančioms
institucijos derinti veiklą tarpusavyje, analizuoti
rizikos vertinimo priemones ir mažinti reguliavimo
proceso kaštus.
30. Organizavimas yra visai bendras ir sujungtas su
kitų organizacijų valdymu, tiek siekiant pagrindinių
tikslų, tiek ir atliekant pagalbines funkcijas.
31. Tirti bendrojo tarpinstitucinio konsultacijų teikimo
proceso optimizavimo priemones.
32. Sukurti
centrinę
reguliuojančių
institucijų
informacinę sistemą, kuri leistų institucijoms
dalytis iš verslo gauta informacija neprašant
pakartotinai ją pateikti, ir apie tai informuoti verslo
subjektus.

14.

Segmentas

RI

33. Segmento, kuris naudojasi paslauga, dydis.

15.

E. Segmentas

RI

34. Segmento dalis, turinti galimybę gauti paslaugą
elektroniniu būdu.

16.

Naudojimosi
paslauga
dažnumas
Paslaugos
kaštai

RI / VS

35. Naudojimosi paslauga dažnumas.

RI / VS

35. Paslaugos teikimo ir gavimo kaštų pokytis, ją
elektronizavus.

17.
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18.

Priežiūros
veiklos informacinės
sistemos
(PV)

RI

36. Metinių ir operatyvinių inspektavimo planų
sudarymas ir konkrečių patikrinimų grafikų
parengimas. Pasiruošimas inspektavimui ir
informacijos surinkimas. Inspektavimo
vykdymas. Apeliacijos procedūrų vykdymas.
Baudų taikymas ir kontrolė. Duomenų mainai su
kitomis priežiūros institucijomis.

19.

Specifinės,
ne
priežiūros,
veiklos automatizavimo sistemos (SV)
Įstatymų
numatytų
registrų
valdymo informacinės
sistemos
(IR)
Dokumentų
valdymo
sistemos
(DVS)
Leidimų ir
licencijų
apskaitos
sistemos
(LL)
Elektroninių
paslaugų
teikimo informacinės
sistemos
(EP)

RI

37. Pasiruošimas
surinkimas.

RI

38. Kontroliuojamų
įvertinimas.

RI

39. Priežiūros procesui reikalingų duomenų priėmimas
iš ūkio subjektų ir apklausų vykdymas.

RI

40. Leidimų ir licencijų išdavimas, susijusių duomenų
administravimas,
mokesčio
už
išduotus
dokumentus apskaita.

RI / VS

41. Padeda supaprastinti piliečių dalyvavimą
priimant naujas taisykles ir standartus, paaiškina
oficialius įsipareigojimus ir procedūras.
42. Užtikrinamas ūkio subjektų informavimas apie
būsimus patikrinimus, turimos medžiagos ir
klausimynų pateikimas ir konsultacijos.
43. Sudaromos sąlygos kaupti centrinį reguliuojančių
institucijų registrą, kuris apimtų visas detales
apie jų užsibrėžtus tikslus ir informaciją, kaip
efektyviai jiems pavyksta pasiekti rezultatų
kontroliuojant ūkio subjektus.

Veiklos

RI / VS

44. Duomenų analizė, ataskaitų parengimas, veiklos

20.

21.

22.

23.

24.

inspektavimui

objektų

ir

informacijos

rizikingumo

lygio
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informacijos
valdymas
(BI)

25.

rodiklių įgyvendinimo sekimas.
45. Diegti priemones, atlikti kompleksinius ir
ilgalaikius kliento pasitenkinimo tyrimus, kurie
atskleistų ūkio subjektų nuomonę apie priežiūros
institucijų veiklą – tai leistų tobulinti priežiūros
funkcijas.
46. Skelbti teisės aktus, sudaryti žinių bazes, pateikti
aiškią ir susistemintą informaciją ir instrukcijas,
kurios būtų lengvai prieinamos verslo subjektams.

Žinių bazių
informacinės sistemos (ZB)
Rizikos
valdymo ir
vertinimo
informacinės sistemos (RV)

RI / VS

RI / VS

47. Kontroliuojamų objektų rizikingumo lygio
įvertinimas.
48. Turi būti taikomi bendri metodai vertinant
reguliuojančių institucijų rezultatus ir viešai
skelbiami nepriklausomi tyrimai, kurie galėtų
įrodyti, kad kontroliuojančios institucijos tinkamai
atlieka savo darbą.

Laboratorinių tyrimų
administravimo sistemos (LT)
Finansų
valdymo informacinės
sistemos
(FV)
Laikas

RI

49. Priežiūros procesui reikalingų duomenų priėmimas
iš ūkio subjektų ir apklausų vykdymas.

RI

50. Duomenų analizė, ataskaitų parengimas, veiklos
rodiklių įgyvendinimo sekimas.

VS

51. Sumažinti laiką,
institucijoms.

30.

Pasitikėjimas

VS

52. Su pasitikėjimu priimti reguliavimo sprendimus ir
stebėti reguliuojančių institucijų pastangas jų
laikytis.

31.

Konsultavimas

VS

53. Priežiūros institucijos pirmiausia turi būti verslo
konsultantai ir tik tyčinio piknaudžiavimo atveju –
baudėjai.

32.

Konkurencingumas
Administracinės naštos
išlaidos

VS

54. Sudaryti vienodas sąlygas konkurencijai.

VS

55. Vykdymo administraciniai, bendrieji kaštai,
patiriami
verslo
subjektų,
besilaikančių
reguliavimo reikalavimų.

26

27.

28.

29.

33.

skiriamą

kontroliuojančioms
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34.

35.

Veiklos pritaikymas
prie reguliavimo
pokyčių
Konsultacijų,
mokymų,
sertifikavimų
išlaidos
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VS

56. Vykdymo kaštai, patiriami verslo subjektų,
siekiančių
prisitaikyti
prie
besikeičiančių
reguliavimo pokyčių.

VS

57. Vykdymo kaštai, patiriami verslo subjektų siekiant
atitikti privalomus sertifikavimo reikalavimus,
įvykdyti konsultavimo ar mokymo prievoles.

