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Vidaus audito motyvas: Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Centralizuoto vidaus audito
skyriaus 2016 metų veiklos planu ir vykdant Lietuvos Respublikos administracinės naštos
mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies reikalavimą, kad savivaldybių centralizuotos vidaus audito
tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomas administracinės naštos mažinimo priemonių
planas arba administracinės naštos mažinimo priemonės, įtrauktos į savivaldybių strateginį veiklos
planą.
Audito rūšis: veiklos.
Vidaus audito subjektas: Šilalės rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g.
2, Šilalė. Įstaigos kodas 188773720.
Vidaus auditą atliko: Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė Rasa
Monkevičienė.
Vidaus audito trukmė: Vidaus auditas pradėtas 2016-09-12, baigtas 2016-09-22.
Vidaus audito tikslas: patikrinti ir įvertinti, kaip buvo vykdomos Šilalės rajono
savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytos
priemonės per 2015 metų II pusmetį.
Audituojamas laikotarpis: 2015 metų II pusmetis.
Vidaus audito apimtis: Vertinta Savivaldybės administracijos padalinių, seniūnijų
pateikta informacija apie 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane
numatytų priemonių vykdymą per 2015 m. II pusmetį.
Vertinimo kriterijai:
- Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas (2012 m. lapkričio 8 d.
Nr. IX-2386) bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys administracinės naštos mažinimą.
- Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-40
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patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo
priemonių planas.
Vidaus audito metodai: Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu patvirtinta Vidaus audito metodika, Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatais,
Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklėmis ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės
aktais.
Vidaus audito procedūros: Vidaus auditas buvo atliktas taikant tikrinimo, pateiktos
informacijos analizės, atrankos, pokalbio, palyginimo ir nagrinėjimo metodus. Atliekant vidaus
auditą, buvo laikomasi prielaidos, kad visi Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai,
vykdydami Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo
priemonių plano 3.1. papunktį, pateikė teisingą informaciją apie Administracinės naštos mažinimo
priemonių plano vykdymą.
PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. lapkričio 8 d. priėmė Lietuvos Respublikos
administracinės naštos mažinimo įstatymą Nr. XI-2386 (toliau-įstatymas), kuriuo siekiama
užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir
valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų bei
užtikrinti administracinės naštos stebėseną, ypač nepagrįstos administracinės naštos mažinimą.
Vykdydama Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio
1 dalies reikalavimus, Šilalės rajono savivaldybės taryba 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T140 patvirtino Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo
priemonių planą (toliau-Priemonių planas).
Centralizuotas vidaus audito skyrius, įgyvendindamas Administracinės naštos mažinimo 7
straipsnio 3 dalies nuostatas ir Administracinės naštos mažinimo priemonių plano 3.2. priemonę
„Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą“, atliko Savivaldybės
administracijos 2015 m. II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo
vertinimą.
Vidaus audito metu buvo vertinama, kaip per 2015 metų II pusmetį buvo vykdomos
Administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytos įgyvendinti priemonės. Atsižvelgiant
į tai, buvo pasirinkta vertinti tas Plano priemones, kurių įgyvendinimo terminai 2015 m. gruodžio
31 d. yra pasibaigę ir kurios terminui pasibaigus nebuvo įgyvendintos ankstesnio vertinimo
laikotarpiu arba jų vykdymas numatytas nuolat per visą įgyvendinimo laikotarpį. Į vertinimo apimtį
pateko šios priemonės: 1.2, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14; 1.16, 1.17, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3.
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Vertinimas buvo atliktas vadovaujantis Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių
ir seniūnijų pateikta informacija.
Išanalizavus Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir seniūnijų

pateiktą

informaciją apie 2014-2015 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą
nustatyta:
Priemonė 1.2. „Atlikti Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus
priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti įpareigojimai asmeniui, analizę, įvertinti perteklinius ir kitus
įpareigojimus bei siūlyti pakeisti juos“, Priemonės vykdymo terminas - nuolat. Vykdytojas pagal
kompetenciją Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai. Personalo ir ūkio skyrius
pateiktoje informacijoje nurodė, kad pastoviai yra peržiūrimi Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir
Administracijos direktoriaus priimti teisės aktai, kuriuose numatyti įsipareigojimai asmenims,
analizuojami ir įvertinami pertekliniai įpareigojimai ir siekiama juos pakeisti. Administracijos
direktoriaus 2015 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. DĮV-1330 skyrių vedėjai ir seniūnijų seniūnai buvo
įpareigoti peržiūrėti teisės aktus, kurių rengėjai yra jų vadovaujamų skyrių ir seniūnijų darbuotojai,
bei panaikinti pasenusius, nebeaktualius ar nepagrįstą administracinę naštą sukeliančius
informacinius įpareigojimus, ir iki 2015 m. gruodžio 18 d. pateikti informaciją Personalo ir ūkio
skyriui. Skyrių vedėjai ir seniūnijų seniūnai informavo, kad peržiūrėjo visus teisės aktus ir
pasenusių, neaktualių arba nepagrįstą administracinę naštą sukeliančių teisės aktų nerado.
Priemonė vykdoma nuolat.
Priemonė 1.8. „Seniūnijas panaudoti kaip tarpininkus perduodant asmenų prašymus
kitiems

Savivaldybės

administracijos

struktūriniams

padaliniams

toms

administracinėms

paslaugoms atlikti, kurių neatlieka seniūnijos“. Priemonės vykdymo terminas - nuolat, vykdytojas –
seniūnijos. Per 2015 metų II pusmetį gyventojai į seniūnijas kreipėsi įvairiais klausimais: dėl
saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo, genėjimo ar kitokio pašalinimo, dėl medžiojamų
gyvūnų padarytos žalos įvertinimo, dėl melioracijos įrenginių rekonstrukcijos, dėl vienkartinės
pašalpos skyrimo, dėl eismo saugumo gerinimo ir kitų klausimų. Seniūnijos tokio pobūdžio iš
gyventojų gautus prašymus perduoda Savivaldybės administracijai. Taip pat neretai gyventojai
kreipiasi į seniūnijas dėl įvairių prašymų perdavimo kitoms įstaigoms, pavyzdžiui: sutarčių dėl
atliekų surinkimo konteinerių, pažymų dėl gyventojų skaičiui pasikeitimo perdavimo UAB TRATC,
dėl pažymų lengvatai gauti išduodant asmens tapatybės dokumentus perdavimo Migracijos
poskyriui ir kitais klausimais. Šiais atvejais seniūnijos naudojamos kaip tarpininkės perduodant
asmenų prašymus kitiems Administracijos struktūriniams padaliniams arba kitoms įstaigoms toms
administracinėms paslaugoms atlikti, kurių neatlieka seniūnijos. Priemonė vykdoma nuolat.
Priemonė 1.9. „Licencijas ir leidimus išduoti per optimaliai trumpiausią laiką (neilgiau
kaip per 25 kalendorines dienas)“. Priemonės vykdymo terminas - nuolat, vykdytojas – Turto
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valdymo ir ekonomikos bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriai. Turto valdymo skyrius informavo,
kad per 2015 m. II pusmetį verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais buvo išduotos 2
licencijos per 11 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą gavimo ir visų tinkamai įformintų
dokumentų pateikimo; vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su
nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija
neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse buvo išduodamos per 2-5 darbo dienas iki
renginio pradžios, jų buvo išduota – 20; įmonei, užsiimančiai automobilių transporto veikla, buvo
išduotos 2 licencijų kopijos per 2-3 darbo dienas, transporto priemonėmis vežti keleivius autobusais
vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda ir baigiasi savivaldybės teritorijoje.
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius informavo, kad komercinių ir nekomercinių renginių
rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose leidimų išdavimas vykdomas vadovaujantis
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. T1-303 patvirtintu
Renginių organizavimo Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašu.
Leidimai buvo išduodami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Trumpiausias leidimo išdavimo
terminas – ta pati darbo diena.
Iš pateiktos informacijos matyti, kad licencijos ir leidimai buvo išduoti žymiai anksčiau
negu nurodyta licencijų išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, t.y. neviršijant nustatytų
terminų nuo 1 iki 11 kalendorinių dienų ir Administracinės naštos mažinimo priemonių plane
nurodyto termino, kad licencijas ir leidimus išduoti per optimaliai trumpiausią laiką – ne ilgiau kaip
per 25 kalendorines dienas. Priemonė vykdoma nuolat.
Priemonė 1.10. „Asmenims informuoti apie galimybę atlikti informacinio įsipareigojimo
veiksmus naudojantis elektroninėmis paslaugomis per Savivaldybės interneto portalą“. Vykdytojas
Komunikacijos ir informacinių technologijų skyrius informavo, kad Savivaldybės interneto
svetainėje pateiktos visos reikalingos nuorodos į elektronines paslaugas, bukletai išplatinti visoms
pavaldžioms įstaigoms ir gyventojams (prie vieno langelio). Priemonė įvykdyta.
Priemonė 1.11. „Siekti, kad Savivaldybės ruošiami teisės aktai būtų derinami ir vizuojami
elektronine forma“. Priemonės įvykdymo terminas 2015-12-31, vykdytojai Komunikacijos ir
informacinių technologijų ir Personalo ir ūkio skyriai. Priemonė neįvykdyta. Šią priemonę pradėta
įgyvendinti nuo 2016 m. sausio mėnesio.
Priemonė 1.12. „Parengti dokumentų vizavimo ir tvirtinimo naudojant elektroninį parašą
tvarką“. Priemonės įvykdymo terminas 2015-06-01, vykdytojai Komunikacijos ir informacinių
technologijų ir Personalo ir ūkio skyriai. Priemonė neįvykdyta. Šią priemonę pradėta įgyvendinti
nuo 2016 m. sausio mėnesio.
Priemonė 1.13. „Peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius informacinių sistemų
naudojimą ir atsakyti dokumentų spausdinimo, jei tai nenumatyta teisės aktais“. Priemonės
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įvykdymo terminas 2015-12-31, vykdytojai Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai.
Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai informavo, kad visi dokumentai reikalingi,
darbuotojų funkcijoms atlikti, saugomi dokumentų valdymo sistemoje KONTORA bei buhalterinės
apskaitos informacinėje sistemoje BiudžetasVS , ir atsisakyta dokumentų spausdinimo. Priemonė
įvykdyta.
Priemonė 1.14. „Kelti elektroninį paslaugų brandos lygį“. Priemonės vykdytojai
Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai.

Vykdant šią priemonę Savivaldybės

internetinėje svetainėje yra patalpinti reklaminiai skydeliai prisijungimui prie Socialinės paramos
šeimai informacinės sistemos (SPIS); Civilinės metrikacijos (MEPIS); Regionų geoinformacinės
aplinkos (REGIA); Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo; Gyventojų registro viešųjų
paslaugų; Geoportalo; Žemės ūkio skyrius naudojasi Ars GIS programa, kurioje yra sukelti visi
Šilalės rajono melioracijos projektai, pririšti prie Lietuvos koordinačių sistemos ( LKS-94).
Naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS) yra galimybė
gyventojams pateikti elektroninius prašymus dėl paramos. Taip pat naudojantis SPIS programa
galima gauti visą reikalingą informaciją ir ataskaitas apie paramos ir paslaugų suteikimą rajono
gyventojams.
Naudojantis metrikacijos paslaugų informacine sistema MEPIS, suteikiama galimybė
gyventojams pateikti elektroninius prašymus internetu, CMS darbuotojams per šią sistemą galima
juos peržiūrėti, skirstyti ir vykdyti. Naudojantis MEPIS, sumažinama fizinių asmenų atliekamų
vizitų skaičius iki vieno karto, nes visą informaciją apie paslaugos vykdymą pilietis gauna
elektroniniu būdu.
Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-149

patvirtintas Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų visos
dienos ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas. Nuo 2015 m. spalio 1 d. tėvai (globėjai,
rūpintojai) gali pateikti prašymą priimti jų vaikus į minėtas įstaigas elektroniniu būdu, prisijungę
prie Savivaldybės svetainės.
Teisės ir viešosios tvarkos skyrius informavo, kad įgyvendinant projektą „Centralizuotas
paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ jau yra suteikta prieiga prie VIISP registro duomenų
šiems skyriaus darbuotojams: vyr. specialistui (civilinei saugai) – dėl šilumos tiekimo licencijos
išdavimo, turimos licencijos keitimo/dublikato išdavimo/galiojimo panaikinimo, dėl Prašymų,
susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimo ir dėl leidimų stovėti kelio ženklo „P“
(rezervuota) galiojimo zonoje išdavimo; sanitarijos inspektoriui (vyr. specialistui) – dėl leidimo
įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti agresyviais šunimis; vyr. specialistui (ekologui) – dėl
leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimo.
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Daroma išvada, kad rajono Savivaldybės administracijoje elektroninių paslaugų brandos
lygis nuolat kyla. Priemonė vykdoma.
Priemonė 1.16. „Savivaldybės administracijoje pradėti taikyti Kokybės vadybos metodus.
Įdiegti Bendrąjį vertinimo modelį“. Priemonė turėjo būti įgyvendinta per 2014-2015 metus.
Vykdytojas Personalo ir ūkio skyrius informavo, kad Priemonė neįvykdyta.
Priemonė 1.17. „Užtikrinti paslaugų kokybės stebėseną ir vertinimą“.

Priemonės

vykdymo terminas 2014-2015 metai. Rajono gyventojai Savivaldybės interneto svetainėje gali
pareikšti savo nuomonę ir pageidavimus, dėl jų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo Savivaldybės
administracijoje kokybės, užpildydami anoniminę anketą ir ją išsiųsdami elektroniniu paštu. Buvo
atlikta anoniminė anketinė Bilionių seniūnijos gyventojų apklausa, kurios metu siekta išsiaiškinti
asmenų prašymų nagrinėjimo, jų aptarnavimo bei teikiamų socialinių ir administracinių paslaugų
kokybę Bilionių seniūnijoje. Anketas užpildė 56 gyventojai. Gauti rezultatai rodo, kad Bilionių
seniūnijos gyventojų prašymai, skundai išnagrinėjami kvalifikuotai, gyventojai aptarnaujami
kokybiškai, seniūnijoje teikiamomis socialinėmis ir administracinėmis paslaugomis gyventojai
patenkinti. Pasiūlymų ir pastebėjimų dėl asmenų aptarnavimo gerinimo nepateikta. Priemonė
vykdoma.
Priemonė 2.1. „Peržiūrėti

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

ir Administracijos

direktoriaus priimtus teisės aktus, kuriuose numatyti įpareigojimai asmenims, įvertinant
administracinės naštos mažinimo ar panaikinimo galimybes, ir pakeisti teisės aktus“, Priemonė
įvykdymo terminas – nuolat, vykdytojai Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai.
Personalo ir ūkio skyrius informavo, kad vykdant šią priemonę pastoviai yra peržiūrimi
Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimti teisės aktai, kuriuose
numatyti įpareigojimai asmenims, analizuojami ir įvertinami pertekliniai įpareigojimai, o nustačius,
siekiama juos pakeisti. Buhalterinės apskaitos, Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriai,
atlikę teisės aktų analizę, perteklinių įsipareigojimų asmenims nenustatė. Priemonė vykdoma.
Priemonė 2.2. „Įvertinus administracinės naštos priemonių plano vykdymą, rezultatus
paskelbti savivaldybės interneto portale“. Įvykdymo terminas - pusmečiams pasibaigus. Priemonės
vykdytojas Centralizuotas vidaus audito skyrius. 2015 m. rugpjūčio 21 d. vidaus audito ataskaita
Nr. A3-6 „Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių
plano vykdymo vertinimas“ (už 2015 m. I pusmetį) paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje
2015 m. rugpjūčio 27 d. Priemonė vykdoma.
Priemonė 2.3. „Skelbti informaciją vietos spaudoje ir Savivaldybės interneto portale,
skatinant vietos verslininkus įsigyti įvairius leidinius naudojantis internetu per portalą „Verslo
vartai“. Vykdymo terminas - kartą per pusmetį. Priemonės vykdytojas

Komunikacijos ir

informacinių technologijų skyrius informavo, kad Savivaldybės internetiniame puslapyje yra
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patalpinti reklaminiai skydeliai prisijungimui prie: portalo Verslo vartai; portalo Versli Lietuva;
portalo Valdžios vartai. Taip pat savivaldybės tinklalapyje paskelbtas išsamus aprašymas apie tokių
paslaugų galimybes. Priemonė vykdoma.
Priemonė 2.4. „Atnaujinti ir Savivaldybės interneto portale skelbti atmintines apie
teikiamas administracines paslaugas“. Vykdymo terminas - kartą per pusmetį. Priemonės
vykdytojas Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai. Vykdant šį punktą atmintinės
atnaujinamos kaskart gavus informaciją iš atsakingų padalinių, pakeitimai skelbiami interneto
svetainėje adresu www.lietuva.gov.lt. Priemonė vykdoma.
Priemonė 2.5. „Savivaldybės teisės aktus skelbti paieškos sistemoje „Infolex dokumentai“
bei Teisės aktų registre (TAR)“. Vykdymo terminas - ne vėliau kaip kitą darbo dieną po
pasirašymo. Vykdytojas Personalo ir ūkio bei Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriai.
Komunikacijos ir informacinių technologijų skyrius informavo, kad vykdant šią priemonę pagal
2014-01-21 pasirašytą su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija sutartį „Duomenų teikimo teisės
aktų registrui sutartis“ pasirašyti ir įregistruoti teisės aktai, kurie yra Teisės aktų registro objektai
perduodami Teisės aktų registrui. Teisės aktus perduoda pagal kompetenciją Personalo ir ūkio
skyriaus specialistai. Sudarytos techninės sąlygos darbuotojams naudoti elektroninį parašą.
Priemonė vykdoma.
Priemonė 2.6. „Privalomai vertinti naujų teisės aktų projektų administracinės naštos
poveikį

asmenims,

verslui“

vizuojant

teisės

aktų

projektus.

Vykdytojas-Savivaldybės

administracijos struktūriniai padaliniai, kuriuose vizuojami teisės aktų projektai. Teisės ir viešosios
tvarkos skyriaus specialistai pagal galimybes siekia, kad Savivaldybės ruošiami teisės aktai būtų
derinami ir vizuojami tiktai elektronine forma. Šiuo tikslu skyriaus teisininkai ir kalbos tvarkytojas
Administracijos direktoriaus įsakymų projektus atostogų ir komandiruočių klausimais jau derina
elektroninėje erdvėje. Priemonė vykdoma.
Priemonė 2.7. „Skatinti darbuotojus dalyvauti seminaruose administracinės naštos
mažinimo ir jos prevencijos klausimais“. Priemonės vykdymo terminas numatytas 2014-2015
metai. Vykdytojas Personalo ir ūkio skyrius. Vykdant

šią priemonę 2015 m. rugsėjo 11 d.

Personalo ir ūkio bei Centralizuoto vidaus audito skyrių vedėjai

dalyvavo Geresnio

reglamentavimo seminare, kuriame viena iš temų buvo „Administracinės naštos ūkio subjektams
vertinimas ir mažinimas“. Priemonė vykdoma.
Priemonė 3.1. „Pateikti informaciją Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Centralizuoto vidaus audito skyriui apie

priemonių vykdymą“. Savivaldybės administracijos

struktūriniai padaliniai (toliau - skyriai, seniūnijos) iki 2016 m. sausio 15 d. turėjo pateikti Šilalės
rajono savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriui informaciją apie Administracinės naštos
mažinimo priemonių plane nurodytų priemonių įvykdymą per 2015 metų II pusmetį. Iš turinčių
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pateikti informaciją 12 Savivaldybės administracijos skyrių ir 14 seniūnijų nustatytu terminu t.y.
iki sausio 15 d., pateikė tik 3 Savivaldybės administracijos skyriai, 3 seniūnijos. Dauguma jų
informaciją pateikė pavėluotai š.m. kovo 7 d., t.y. vėliau net 35 darbo dienoms. Be to, atskiri
skyriai ir seniūnijos pateikė tik bendro pobūdžio informaciją, nenurodė, kas konkrečiai padaryta
vykdant vieną ar kitą priemonę, todėl nebuvo galimybių išsamiai išanalizuoti informacijos apie
administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą. Priemonė vykdoma nevisiškai.
Priemonė 3.2. „Vertinti Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir
pateikti informaciją Administracijos direktoriui bei Tarybai“. Už 2015 m. I pusmetį Šilalės rajono
savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo
vertinimo vidaus audito ataskaita raštu pateikta Šilalės rajono savivaldybės administracijos
direktoriui 2015-08-25 Nr. A6-26-(11.13.) ir Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui.
Priemonė 3.3. „Parengti Šilalės rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo
priemonių plano 2016-2017 metų projektą ir teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti“. Priemonė neteko
aktualumo, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 6
straipsnio 1 dalies nuostatos reikalavimais, nuo 2014-10-01 administracinės naštos mažinimo
priemonės turėjo būti įtrauktos į Savivaldybės strateginės veiklos plano projektą. Šiuo metu Šilalės
rajono savivaldybės strateginis veiklos planas neparengtas ir administracinės naštos mažinimo
priemonės 2016-2017 metams nenumatytos.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta galima daryti išvadą, kad Šilalės rajono savivaldybės
2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytos priemonės buvo
vykdomos. Neįgyvendintos

trys priemonės (1.11., 1.12 ir 1.16), viena priemonė 3.3 neteko

aktualumo ir viena priemonė 3.1., įgyvendinta nevisiškai. Vidaus kontrolę vykdant Šilalės rajono
savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą už 2015 m. II
pusmetį vertinama gerai.
IŠVADOS
Atlikus Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo
priemonių plano vykdymo už 2015 metų II pusmetį vertinimą, nustatyta, kad:
1. Priemonė 1.2. vykdoma nuolat, nes

pastoviai yra peržiūrimi Šilalės rajono

savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimti teisės aktai, kuriuose numatyti
įsipareigojimai asmenims, analizuojami ir įvertinami, ar juose nėra numatyta perteklinių
įpareigojimų, o nustačius siekiama juos pakeisti.
2. Priemonė 1.8. vykdoma nuolat, nes seniūnijos naudojamos kaip tarpininkės
perduodant gyventojų prašymus kitiems Administracijos struktūriniams padaliniams arba kitoms
įstaigoms toms administracinėms paslaugoms atlikti, kurių neatlieka pačios seniūnijos. Per 2015
metų II pusmetį gyventojai į seniūnijas kreipėsi įvairiais klausimais: dėl saugotinų medžių ir krūmų
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kirtimo, persodinimo, genėjimo ar kitokio pašalinimo, dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos
įvertinimo, dėl vienkartinės pašalpos skyrimo, dėl eismo saugumo gerinimo ir kitų klausimų.
Seniūnijos tokio pobūdžio iš gyventojų gautus prašymus perduoda Savivaldybės administracijai.
Taip pat neretai gyventojai kreipiasi į seniūnijas dėl įvairių prašymų perdavimo kitoms įstaigoms,
pavyzdžiui: sutarčių dėl atliekų surinkimo konteinerių, pažymų dėl gyventojų skaičiaus pasikeitimo
perdavimo UAB TRATC, dėl pažymų lengvatai gauti išduodant asmens tapatybės dokumentus
perdavimo Migracijos poskyriui ir kt. klausimais.
3. Priemonė 1.9. vykdoma nuolat. Licencijos ir leidimai per 2015 m. II pusmetį buvo
išduoti ženkliai anksčiau negu nurodyta licencijų ir leidimų išdavimą reglamentuojančiuose teisės
aktuose, t.y. neviršijant nustatytų terminų nuo 1 iki 11 kalendorinių dienų ir Administracinės naštos
mažinimo priemonių plane nurodyto termino, kad licencijas ir leidimus išduoti per optimaliai
trumpiausią laiką – ne ilgiau kaip per 25 kalendorines dienas.
4. Priemonė 1.10. įvykdyta. Savivaldybės interneto svetainėje pateiktos visos reikalingos
nuorodos į elektronines paslaugas, bukletai išplatinti visoms pavaldžioms įstaigoms ir gyventojams
(prie vieno langelio).
5. Priemonė 1.11. neįvykdyta. Šią priemonę pradėta įgyvendinti nuo 2016 m. sausio
mėnesio.
6. Priemonė 1.12. neįvykdyta. Šią priemonę pradėta įgyvendinti nuo 2016 m. sausio
mėnesio.
7. Priemonė 1.13. įvykdyta. Visi dokumentai, reikalingi darbuotojų funkcijoms atlikti,
saugomi dokumentų valdymo sistemoje KONTORA bei buhalterinės apskaitos informacinėje
sistemoje BiudžetasVS ir atsisakyta dokumentų spausdinimo.
8. Priemonė 1.14. vykdoma. Šilalės rajono savivaldybės administracijoje elektroninių
paslaugų brandos lygis nuolat kyla. Savivaldybės internetinėje svetainėje yra patalpinti reklaminiai
skydeliai prisijungimui prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS); Civilinės
metrikacijos (MEPIS); Regionų geoinformacinės aplinkos (REGIA); Lietuvos teismų elektroninių
paslaugų portalo; Gyventojų registro viešųjų paslaugų; Geoportalo; Žemės ūkio skyrius naudojasi
Ars GIS programa, kurioje yra sukelti visi Šilalės rajono melioracijos projektai, pririšti prie
Lietuvos koordinačių sistemos ( LKS-94). Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26
d. sprendimu Nr. T1-149 patvirtintas Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės
švietimo įstaigų visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas. Nuo 2015 m. spalio 1
d. tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateikti prašymą priimti jų vaikus į minėtas įstaigas elektroniniu
būdu, prisijungę prie Savivaldybės svetainės. Teisės ir viešosios tvarkos skyrius informavo, kad
įgyvendinant projektą „Centralizuotas paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ jau yra suteikta
prieiga prie VIISP registro duomenų šiems skyriaus darbuotojams: vyr. specialistui (civilinei
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saugai) – dėl šilumos tiekimo licencijos išdavimo, turimos licencijos keitimo/dublikato
išdavimo/galiojimo panaikinimo, dėl Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimo
ir dėl leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimo; sanitarijos
inspektoriui (vyr. specialistui) – dėl leidimo įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti agresyviais
šunimis; vyr. specialistui (ekologui) – dėl leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus
medžius ir krūmus išdavimo.
9. Priemonė 1.16. neįvykdyta. Priemonė turėjo būti įgyvendinta per 2014-2015 metus.
10. Priemonė 1.17. vykdoma. Buvo atlikta anoniminė anketinė Bilionių seniūnijos
gyventojų apklausa, kurios metu siekta išsiaiškinti asmenų prašymų nagrinėjimo, jų aptarnavimo
bei teikiamų socialinių ir administracinių paslaugų kokybę Bilionių seniūnijoje. Anketas užpildė 56
gyventojai. Gauti rezultatai rodo, kad Bilionių seniūnijos gyventojų prašymai, skundai
išnagrinėjami kvalifikuotai, gyventojai aptarnaujami kokybiškai, seniūnijoje teikiamomis
socialinėmis ir administracinėmis paslaugomis gyventojai patenkinti. Pasiūlymų ir pastebėjimų dėl
asmenų aptarnavimo gerinimo nepateikta.
11. Priemonė 2.1. vykdoma nuolat. Pastoviai yra peržiūrimi Šilalės rajono savivaldybės
tarybos ir Administracijos direktoriaus priimti teisės aktai, kuriuose numatyti įpareigojimai
asmenims, analizuojami ir įvertinami pertekliniai įpareigojimai, o nustačius, siekiama juos pakeisti.
Buhalterinės apskaitos, Komunikacijos ir informacinių technologijų

skyriai, atlikę teisės aktų

analizę, perteklinių įsipareigojimų asmenims nenustatė.
12. Priemonė 2.2. įvykdyta. 2015 m. rugpjūčio 21 d. vidaus audito ataskaita Nr. A3-6
„Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano
vykdymo vertinimas“ (už 2015 m. I pusmetį) paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje 2015 m.
rugpjūčio 27 d.
13. Priemonė 2.3. vykdoma.

Savivaldybės internetiniame puslapyje yra patalpinti

reklaminiai skydeliai prisijungimui prie: portalo Verslo vartai; portalo Versli Lietuva; portalo
Valdžios vartai. Taip pat savivaldybės tinklalapyje paskelbtas išsamus aprašymas apie tokių
paslaugų galimybes.
14.

Priemonė 2.4. vykdoma.

Atmintinės atnaujinamos kaskart gavus informaciją iš

atsakingų padalinių, pakeitimai skelbiami interneto svetainėje adresu www.lietuva.gov.lt.
15. Priemonė 2.5. vykdoma. Pagal 2014-01-21 pasirašytą su Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarija sutartį „Duomenų teikimo teisės aktų registrui sutartis“ pasirašyti ir įregistruoti teisės
aktai, kurie yra Teisės aktų registro objektai, perduodami Teisės aktų registrui. Teisės aktus
perduoda pagal kompetenciją Personalo ir ūkio skyriaus specialistai. Sudarytos techninės sąlygos
darbuotojams naudoti elektroninį parašą.
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Priemonė 2.6. vykdoma. Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus specialistai pagal

16.

galimybes siekia, kad Savivaldybės ruošiami teisės aktai būtų derinami ir vizuojami tik elektronine
forma. Šiuo tikslu skyriaus teisininkai ir kalbos tvarkytojas Administracijos direktoriaus įsakymų
projektus atostogų ir komandiruočių klausimais jau derina elektroninėje erdvėje.
17. Priemonė 2.7. vykdoma. Personalo ir ūkio bei Centralizuoto vidaus audito skyrių
vedėjai 2015 m. rugsėjo 11 d. dalyvavo Geresnio reglamentavimo seminare, kuriame viena iš temų
buvo „Administracinės naštos ūkio subjektams vertinimas ir mažinimas“.
18. Priemonė 3.1. vykdoma nepilnai. Dauguma Savivaldybės administracijos skyrių ir
seniūnijų informaciją apie Administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytas priemones
pateikė pavėluotai š. m. kovo 7 d., t.y. vėliau net 35 darbo dienoms, turėjo pateikti 2016-01-15 Be
to, atskiri skyriai ir seniūnijos pateikė tik bendro pobūdžio informaciją, nenurodė, kas konkrečiai
padaryta vykdant vieną ar kitą priemonę, todėl nebuvo galimybių išsamiai išanalizuoti informacijos
apie administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą.
19. Priemonė 3.2. vykdoma. Už 2015 m. I pusmetį Šilalės rajono savivaldybės 20142015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo vidaus audito
ataskaita raštu pateikta Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui 2015-08-25 Nr. A626-(11.13.) ir Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui.
20. Priemonė 3.3. neteko aktualumo, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos
administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatos reikalavimais, nuo 201410-01 administracinės naštos mažinimo priemonės turėjo būti įtrauktos į Savivaldybės strateginės
veiklos plano projektą. Šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės strateginis veiklos planas neparengtas
ir administracinės naštos mažinimo priemonės 2016-2017 metams nenumatytos.
21. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta galima daryti išvadą, kad Šilalės rajono savivaldybės
2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytos priemonės buvo
vykdomos. Neįgyvendintos

trys priemonės (1.11., 1.12 ir 1.16), viena priemonė 3.3 neteko

aktualumo ir viena priemonė 3.1. įgyvendinta nevisiškai. Vidaus kontrolė, vykdant Šilalės rajono
savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą, už 2015 m. II
pusmetį vertinama gerai.
REKOMENDACIJOS
1.

Teikiant tvirtinti Savivaldybės strateginės veiklos plano projektą numatyti

administracinės naštos mažinimo priemones 2016-2017 metams. Rekomendacijos reikšmingumas –
didelis.
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyr. specialistė

Rasa Monkevičienė

