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Vidaus audito motyvas: Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Centralizuoto vidaus audito
skyriaus 2015 metų veiklos planu ir vykdant 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, adresas: J.
Basanavičiaus g. 2, Šilalė. Įstaigos kodas 188773720.
Vidaus auditą atliko: Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Zina Elvikienė.
Vidaus audito trukmė: Vidaus auditas pradėtas 2015-02-23, baigtas 2015-03-27.
Vidaus audito tikslas: Įvertinti Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų
administracinės naštos mažinimo priemonių plano, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2014 m.
vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-40, vykdymą per 2014 metų pirmąjį pusmetį.
Audituojamas laikotarpis: 2014 metų antras pusmetis.
Vidaus audito apimtis: Vertinta Savivaldybės administracijos padalinių, seniūnijų
pateikta informacija apie 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane
numatytų priemonių vykdymą.
Vertinimo kriterijai:
- Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas:
- Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-40
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 bei jo pakeitimais, Šilalės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymais patvirtinta Centralizuoto vidaus audito skyriaus Vidaus
audito metodika, Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatais ir profesinės etikos taisyklėmis bei
kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.
Vidaus audito procedūros: Vidaus auditas buvo atliktas taikant tikrinimo, pokalbio,
pateiktos informacijos analizės, 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.
punktą, pateikė teisingą informaciją apie Administracinės naštos mažinimo priemonių plano
vykdymą.

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
Dėl Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-40 buvo
patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo
priemonių planas, kurio tikslas užtikrinti administracinės naštos mažinimo procesą ir kuo
mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.
Šilalės rajono savivaldybės taryba 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-40 „Dėl Šilalės
rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano
patvirtinimo“ patvirtino Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos
mažinimo priemonių planą (toliau – Administracinės naštos mažinimo priemonių planas). Pagal
Administracinės naštos mažinimo priemonių plano 3.1. punktą, Savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai (toliau - skyriai, seniūnijos) iki 2015 m. sausio 15 d. turėjo pateikti Šilalės
rajono savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriui informaciją apie Administracinės naštos
mažinimo priemonių plane nurodytų priemonių įvykdymą. Iš 12 Savivaldybės administracijos
skyrių ir 14 seniūnijų, kurie turėjo pateikti informaciją apie administracinės naštos mažinimo
priemonių plano įgyvendinimą, pateikė tik 10 Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir
visos seniūnijos. Informacijos nepateikė Turto valdymo ir ekonomikos skyrius bei Komunikacijos ir
informacinių technologijų skyrius. Nesilaikant Priemonių plane nustatyto informacijos pateikimo
termino, t.y. pavėluotai informaciją pateikė 6 Savivaldybės administracijos skyriai (Investicijų ir
statybos, Vaiko teisių apsaugos, Civilinės metrikacijos ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriai) ir 6
seniūnijos (Upynos, Bilionių, Palentinio, Šilalės kaimiškoji, Šilalės miesto ir Traksėdžio
seniūnijos).
Vidaus audito metu buvo vertinama, kaip per 2014 metų antrą pusmetį buvo vykdomos
Administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytos įgyvendinti administracinės naštos
mažinimo priemonės. Vertinant 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane
nurodytų priemonių vykdymą, buvo atsižvelgta į kiekvienos priemonės nurodytą įvykdymo
terminą. Pagrinde buvo vertintas tų priemonių įvykdymas, kurių įgyvendinimo terminas buvo
nustatytas iki 2014-12-31 arba vykdomas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Administracinės
naštos mažinimo priemonių plane numatytų priemonių įvykdymas buvo vertinamas vadovaujantis
Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir seniūnijų pateikta informacija.
Savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane nustatytos
24 priemonės, kurias turi vykdyti administracijos struktūriniai padaliniai ir seniūnijos. 2014 m.
gruodžio 31 d. buvo 19 priemonių, kurios turėjo būti įgyvendintos iki 2014 m. gruodžio 31 d. arba
vykdomas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį.
Išanalizavus Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir seniūnijų pateiktą
informaciją apie 2014-2015 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą
nustatyta:
Priemonė 1.1. „Supaprastinti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių keitimąsi
turima informacija ir duomenimis, atsisakant perteklinių dokumentų iš atitinkamų įstaigų“
vykdoma. Įvykdymo terminas iki 2014-09-01. Priemonių plane neaiškiai nurodyti priemonės
vykdytojai - pagal kompetenciją savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai. Neįvardijant
konkrečiai vykdytojo nėra galimybių pareikalauti atsakomybės už priemonės įvykdymą.
Vykdant nurodytą administracinės naštos mažinimo priemonę Personalo ir ūkio skyrius nuo
2014 m. rugsėjo mėn. pavestoms funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją su skyriais ir
seniūnijomis keičiasi elektroniniu būdu arba pasinaudojant tinklo katalogu „Apsikeitimai“,
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius bendradarbiauja su kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais
ir naudojasi kitų skyrių surinktais duomenimis. Socialinės paramos skyriuje yra atsisakoma
perteklinių dokumentų keičiantis turima informacija ir duomenimis su seniūnijomis, Sodra.
Paramos teikimo komisijų protokolus, informaciją apie visuomenei naudingą veiklą ir kita
informacija apie Paramos teikimo komisijos darbą pateikiama elektroniniu būdu, o informacija iš
Sodros apie neįgalumo nustatymą sukakus pensijiniam amžiui gaunama per SPIS programą.

Socialinės paramos skyrius supaprastino keitimąsi turima informacija dėl gyventojų siuntimo į
Šilalės miesto seniūniją atlikti visuomenei naudingus darbus. Šiuo metu Socialinės paramos skyrius
sąrašus gyventojų, kurie privalo už gautą socialinę pašalpą atidirbti visuomenei naudingus darbus,
teikia miesto seniūnijai ne raštu, kaip anksčiau, o elektroninėmis priemonėmis.
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“ vykdoma nuolat. Priemonių plane neaiškiai nurodyti
priemonės vykdytojai - pagal kompetenciją savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai.
Neįvardijant konkrečiai vykdytojo nėra galimybių pareikalauti atsakomybės už priemonės
įvykdymą.
Analogiška 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“
vykdoma nuolat. Priemonės vykdytojai Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai.
Informaciją apie šių priemonių vykdymą pateikė Finansų, Švietimo, kultūros ir sporto, Buhalterinės
apskaitos skyriai.
Vykdant šias priemones tik Buhalterinės apskaitos ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriai,
atliko Savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų analizę įvertinant
administracinės naštos mažinimo ar panaikinimo galimybes. Perteklinių įsipareigojimų asmenims
nenustatė ir teisės aktų nekeitė, išskyrus tai, kad Švietimo, kultūros ir sporto skyrius atnaujino
Šilalės rajono Savivaldybės tarybos 2014-04-30 sprendimu Nr. T1-105 mokesčio už vaikų
išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašą.
Finansų skyrius buvo įsipareigojęs iki 2014-09-01 (2014-07-28 raštas Nr. F2-8) peržiūrėti
Administracijos direktoriaus įsakymus dėl ataskaitų pateikimo Finansų skyriui, įvertinant
administracinės naštos mažinimo ar panaikinimo galimybes, atsisakant perteklinių dokumentų.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. B37-792
patvirtintame „Šilalės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansinės ir kitos
atskaitomybės sudarymo ir teikimo tvarkos“ apraše nurodytos atskaitomybės formos, jų pateikimo
periodai pilnai nebeatitinka šiuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimų, todėl būtina juos
peržiūrėti ir įvertinti administracinės naštos mažinimo ar panaikinimo galimybes. Kiti
Administracijos struktūriniai padaliniai, kurie yra minėtų priemonių vykdytojai, pateiktoje
informacijoje nenurodė ar atliko Savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės
aktų peržiūras. Šios priemonės turi būti vykdomos nuolat, nes yra priimta daug vidinių teisės aktų
iki Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo įsigaliojimo, kuriuose gali būti
numatyti įpareigojimai asmenims teikiant perteklinius dokumentus.
Priemonė 1.3. „Peržiūrėti visas sutartis dėl bendradarbiavimo su įvairiais registrais ir
išanalizuoti ar yra dar galimybių jas plėtoti, kad iš asmens nebūtų reikalaujama pristatyti papildomų
dokumentų iš atitinkamų įstaigų“ vykdoma. Priemonės įvykdymo terminas iki 2014-10-01.
Vykdant šią priemonę, Personalo ir ūkio skyrius naudojasi įvairiais registrais: Valstybės
tarnautojų registras VATARAS (organizuojant konkursus į valstybės tarnybos pareigybes nuo 2014
m. birželio mėn. atsisakyta popierinių dokumentų pateikimo Savivaldybės administracijai,
dokumentų priėmimas ir pretendentų informavimas vykdomas per sistemą), Privačių interesų
deklaracijų informacinė sistema IDIS (atsisakyta popierinių Privačių interesų derinimo deklaracijų
pateikimo įstaigai, atnaujinti deklaracijų duomenys yra tikrinami per sistemą), Sodros duomenų
bazė, posėdžių valdymo sistema POVAS, Dokumentų valdymo sistema KONTORA, Lietuvos
paslaugų katalogas, Elektroninio archyvo informacinė sistema EAIS (dokumentacijos planas,
registrų sąrašas, ilgo ir nuolatinio saugojimo dokumentų apyrašai, naikinimo aktai derinami su
Tauragės apskrities archyvu per sistemą, suderinti tvirtinami elektroniniu parašu).
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius administruoja Pedagogų, Mokinių, Švietimo institucijų
registrus, Švietimo valdymo informacinę sistemą ir Nesimokančių ir mokyklos nelankančių
informacinę sistemą. Papildomų duomenų nereikalaujama.
Teisės ir viešosios tvarkos skyrius pagal galimybes peržiūri sutartis dėl bendradarbiavimo su
įvairiais registrai ir analizuoja, ar yra galimybių jas plėtoti, kad iš asmens nebūtų reikalaujama
pristatyti papildomų dokumentų iš atitinkamų įstaigų. Pavyzdžiui darbuotojams, teikiantiems

valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą, pilnai yra užtikrinta galimybė naudotis Gyventojų
registro duomenimis, apie asmenų besikreipiančių dėl nemokamos pirminės teisinės pagalbos,
deklaruotą gyvenamąją vietą. Tokiu būdu pareiškėjui nebereikia pateikti pažymos iš seniūnijos apie
jų deklaruotą gyvenamąją vietą. Socialinės paramos skyrius naudojasi SPIS esančių registrų
duomenimis (pvz. informacija iš SODROS apie neįgalumo nustatymą sukakus pensijiniam amžiui
gaunama per SPIS), Civilinės metrikacijos skyrius iš Gyventojų registro informacinės sistemos
gauna reikalingą informaciją sudarant civilinės būklės aktų įrašus, nustatant giminystės ryšius,
Vaikų teisių apsaugos skyrius asmenų teistumus gauna iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registro. Kiti Administracijos struktūriniai padaliniai, kurie yra minėtos priemonės vykdytojai,
pateiktoje informacijoje nenurodė ar vykdant funkcijas yra bendradarbiaujama su įvairiais
registrais.
Priemonė 1.4, „Organizuoti ir atlikti gyventojų apklausą dėl „Vieno langelio“principu
teikiamų paslaugų kokybės, apibendrinti gautą informaciją ir pateikti pasiūlymus dėl paslaugų
kokybės gerinimo“ vykdoma. Priemonės įvykdymo terminas iki 2014-12-31.
Priemonė 1.5. „Organizuoti ir atlikti apklausą, įvertinti administracinę naštą pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Socialinės paramos skyrių dėl
įvairių administracinių paslaugų suteikimo“. Priemonės įvykdymo terminas 2014-11-01.
Šių priemonių vykdytojai - Personalo ir ūkio, Socialinės paramos, Komunikacijos ir
informacinių technologijų skyriai ir seniūnijos. Siekiant išsiaiškinti gyventojams teikiamų paslaugų
„vieno langelio“ principu kokybę, Savivaldybės interneto tinklalapio rubrikoje „Teikiamų paslaugų
aprašymai“ yra skelbiama Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Šilalės rajono
savivaldybėje apklausos anketa, tačiau gyventojai jų nepildė. Anketos popierinis variantas buvo
pildomas „viename langelyje“ gyventojų aptarnavimo metu. Per 2014 metus užpildytos 158
anketos, tačiau 2014 m. gauta informacija nebuvo apibendrinta ir pateikti pasiūlymai dėl paslaugų
kokybės gerinimo. Socialinės paramos skyrius 2014 metais atliko gyventojų apklausą dėl teikiamų
paslaugų kokybės ir administracinės naštos mažinimo. Apklausoje dalyvavo 201 gyventojas,
apklausos rezultatai 2014-12-10 paskelbti Šilalės rajono savivaldybės tinklalapyje. Apklausos
rezultatai parodė, kad dabartinė gyventojų aptarnavimo tvarka tenkina didžiąją dalį
besikreipiančiųjų į Socialinės paramos skyrių ir seniūnijas, taip pat daugumą gyventojų liko
patenkinti kvalifikuotai suteikta paslauga. Taip pat gyventojų apklausos buvo atliktos Bilionių,
Palentinio, Šilalės kaimiškoje, Traksėdžio, Didkiemio, Kaltinėnų, Tenenių, Kvėdarnos, Žadeikių,
Laukuvos seniūnijose. Apklausų neatliko Upynos ir Bijotų seniūnijos. Seniūnijose atlikta apklausa
parodė, kad gyventojų prašymai išnagrinėjami kvalifikuotai, gyventojai aptarnaujami kokybiškai,
teikiamomis socialinėmis ir administracinėmis paslaugomis gyventojai patenkinti. Seniūnijos
apklausos anketas (Priemonė 1.5.) apibendrinimui perdavė Socialinės paramos skyriui.
Priemonė 1.6. „Organizuoti ir atlikti apklausą, įvertinti administracinę naštą pagal LR
Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Civilinės metrikacijos skyrių dėl įvairių
administracinių paslaugų suteikimo“ 2014 m. nebuvo vykdoma. Įvykdymo terminas 2015-04-01.
Priemonė bus vykdoma 2015 metais, nes priemonės įgyvendinimo terminas nepasibaigęs.
Priemonė 1.7. „Parengti arba modifikuoti (reikalui esant) visų administracinių paslaugų
elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą“ pilnai neįgyvendinta. Priemonės
įvykdymo terminas iki 2014-12-01. Priemonės vykdytojas Komunikacijos ir informacinių
technologijų skyrius žodžiu informavo, kad Savivaldybių asociacija su vidaus reikalų ministerija
vykdo projektą dėl vieningos elektroninių paslaugų duomenų bazės ir integracijos su dokumentų
valdymo sistemomis sukūrimo. Kol vykdomas projektas neužbaigtas, nėra galimybių parengti visų
administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą.
Priemonės vykdymas tęsiamas 2015 metais. Šiuo metu gyventojai prašymus elektroniniu būdu per
SPIS programą gali teikti piniginei socialinei paramai, išmokoms ir kompensacijoms gauti. Taip pat
gyventojai gali teikti prašymus per Civilinės metrikacijos (MEPIS) informacinę sistemą, tačiau
nesinaudoja tokia galimybe.
Priemonė 1.8. „Seniūnijas panaudoti kaip tarpininkus perduodant asmenų prašymus kitiems
Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams toms administracinėms paslaugoms atlikti,
kurių neatlieka seniūnijos“ vykdoma. Įvykdymo terminas – nuolat. Priemonės vykdytojas –
seniūnijos. Seniūnijose iš gyventojų priimami įvairūs prašymai, kurie yra perduodami kitiems

Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams toms administracinėms paslaugoms atlikti,
kurių neatlieka seniūnijos. Pavyzdžiui seniūnijose iš gyventojų priimami prašymai dėl saugotinų
medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, dėl medžiojamų gyvūnų padarytos
žalos įvertinimo, dėl vienkartinės pašalpos skyrimo ir kiti, kurie perduoti Administracijos
direktoriui. Priemonė bus vykdoma ir 2015 metais.
Priemonė 1.9. „Licencijas ir leidimus išduoti per optimaliai trumpiausią laiką ( ne ilgiau
kaip per 25 kalendorines dienas)“vykdoma. Įvykdymo terminas 2014-2015 m. Priemonės
vykdytojai Turto valdymo ir ekonomikos, Švietimo, kultūros ir sporto skyriai. Informaciją apie šios
priemonės įvykdymą pateikė tik Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Nurodė, kad Šilalės rajono
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose komercinių ir nekomercinių renginių 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 išduodami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Trumpiausias leidimo
išdavimo terminas – ta pati darbo diena. Turto valdymo ir ekonomikos skyrius informacijos
nepateikė.
Priemonė 1.10. „Asmenis informuoti apie galimybę atlikti informacinio įsipareigojimo
veiksmus naudojantis elektroninėmis paslaugomis per Savivaldybės interneto portalą“. Įvykdymo
terminas iki 2014-06-01 reikėjo paruošti informacinius bukletus. Priemonės vykdytojas –
Komunikacijos ir informacinių technologijų skyrius. Priemonė neįvykdyta, nes neparuošti
informaciniai bukletai.
Priemonė 1.11. „Siekti, kad Savivaldybės ruošiami teisės aktai būtų derinami ir vizuojami
elektronine forma“. Įvykdymo terminas iki 2015-12-31. Priemonės vykdytojas Komunikacijos ir
informacinių technologijų skyrius. Dokumentų valdymo sistema KONTORA (techninė bazė) yra
parengta elektroniniam dokumentų derinimui ir vizavimui. Priemonės įgyvendinimo terminas
nepasibaigęs. Priemonė vykdoma, tačiau nepilnai.
Priemonė 1.12. „Parengti dokumentų vizavimo ir tvirtinimo naudojant elektroninį parašą
tvarką“. Įvykdymo terminas iki 2015-06-01. Priemonės vykdytojas Komunikacijos ir informacinių
technologijų ir Personalo ir ūkio skyriai. Dokumentų vizavimo ir tvirtinimo naudojant elektroninį
parašą tvarka neparengta. Priemonė 2014 m. neįvykdyta.Terminas nepasibaigęs, bus vykdoma
2015 metais.
Priemonė 1.13. „Peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius informacinių sistemų
naudojimą ir atsisakyti dokumentų spausdinimo jei tai nenumatyta teisės aktais“ vykdoma.
Įvykdymo terminas iki 2015-12-31. Priemonės vykdytojai Savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius pateiktoje informacijoje nurodė, kad
skyrius atsisakė dokumentų spausdinimo ir kopijų darymo, išskyrus individualius atvejus, kai būtina
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymų kopija, dokumentai yra pateikiami
elektroniniu paštu ir per dokumentų valdymo sistemą „Kontora“. Socialinės paramos skyrius
atsisakė prašymų socialinėms paslaugoms gauti popierinio registracijos žurnalo pildymą.Vaikų
teisių apsaugos skyrius informaciniais raštais dėl administracinių nuobaudų, pranešimais,
paklausimais su Šilalės rajono policijos komisariatu keičiasi elektroniniu paštu. Taip pat skyrius
asmenų teistumus gauna iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro tiesiogiai, todėl nebereikia
popierinių užklausų. Teisės ir viešosios tvarkos skyrius, teikdamas gyventojams nemokamą pirminę
teisinę pagalbą, naudojasi Gyventojų registro duomenimis, todėl pareiškėjui nebereikia pateikti
pažymos apie jų deklaruotą gyvenamąją vietą. Kiti struktūriniai padaliniai informacijos apie
minėtos priemonės vykdymą nepateikė. Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs, bus vykdoma
ir 2015 metais.
Priemonė 1.14. „Kelti elektroninių paslaugų brandos lygį“. Priemonės vykdytojai
Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai. Gyventojams nuo 2014 m. sausio 2 d. yra
sudarytos sąlygos užpildyti ir pateikti Socialinės paramos skyriui elektroninius prašymus socialinei
paramai, išmokoms ir kompensacijoms gauti pasinaudojant SPIS sistema. Praktiškai asmenys,
besikreipiantys į Socialinės paramos skyrių, nesinaudoja galimybe teikti prašymus elektroniniu
būdu, jiems tiesiog yra per sudėtinga procedūra. Elektroninių prašymų per 2014 metus iš gyventojų
nebuvo gauta. Taip pat per Civilinės metrikacijos (MEPIS) informacinę sistemą gali gyventojai
teikti prašymus, tačiau nesinaudoja tokia galimybe. Personalo ir ūkio skyrius organizuojant

konkursus į valstybės tarnybos pareigybes nuo 2014 metų naudojasi Valstybės tarnautojų registru,
dokumentų priėmimas ir pretendentų informavimas vykdomas per minėtą sistemą. Per elektroninio
archyvo informacinę sistemą EAIS dokumentacijos planas, registrų sąrašas, ilgo ir nuotolinio
saugojimo dokumentų apyrašai, naikinimo aktai derinami su Tauragės apskrities archyvu, tvirtinant
elektroniniu parašu. Pasirašyti ir įregistruoti teisės aktai, kurie yra Teisės aktų registro objektai, ne
vėliau kaip kitą darbo dieną yra perduodami Teisės aktų registrui, tvirtinant elektroniniu parašu.
Nuo 2014 metų visi specialieji ir detalieji, bendrieji planai skelbiami Teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos TPD registre, tvirtinant elektroniniu parašu.
Priemonė 1.15. „Peržiūrėti asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu ir Dokumentų
valdymo tvarkas ir esant galimybei atsisakyti spausdintų dokumentų skyriams ir seniūnijoms
pateikimo, informacijos lentynėles pakeičiant elektroniniu paštu ir Dokumentų valdymo sistema
„Kontora“ vykdoma. Įvykdymo terminas 2015-05-01. Priemonės vykdytojai Savivaldybės
administracijos struktūriniai padaliniai. Personalo ir ūkio skyrius informavo, kad nuo 2014 m.
gegužės 2 d. Administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais (2014-04-28 įsakymas Nr.
DĮV-602), Savivaldybės mero potvarkiai veiklos, personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais
(2014-04-29 įsakymas Nr.607), o nuo 2015 m. sausio 2 d. Administracijos direktoriaus įsakymai
personalo ir atostogų klausimais, personaliniai prašymai bei vidaus dokumentai ( 2015-01-02
įsakymas Nr.DĮV-1) registruojami Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ ir perduodami
vykdytojams. Seniūnijos nuo 2014 metų liepos mėn. taip pat daugumą dokumentų iš Savivaldybės
administracijos gauna per Dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ bei elektroniniu paštu. Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymai, raštai skirti švietimo, kultūros įstaigoms skenuojami ir
persiunčiami įstaigoms elektroniniu paštu, perduodami naudojant Dokumentų valdymo sistemą
„Kontora“. Tai leidžia atsisakyti spausdintų dokumentų skyriams, seniūnijos bei įstaigoms
pateikimo.
Priemonė 1.16. „Savivaldybės administracijoje pradėti taikyti Kokybės vadybos metodus.
Įdiegti bendrąjį vertinimo modelį“. Priemonės įgyvendinimo terminas 2014-2015 m. Priemonė 2014
m. nepradėta įgyvendinti, kadangi įvykdymo terminas nesibaigė, vykdymas tęsis 2015 m.
Priemonė 1.17. „Užtikrinti paslaugų kokybės stebėseną ir vertinimą“ vykdoma. Įvykdymo
terminas 2014-2015 m. Atsakingas už šios priemonės įvykdymą Personalo ir ūkio skyrius, kuris
informavo, kad siekiant išsiaiškinti teikiamų paslaugų kokybę, gyventojams apsilankiusiems
„viename langelyje“ buvo pateikiamos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
Savivaldybėje apklausos anketos. Anketą sudarė 10 klausimų ir gyventojų pasiūlymai ir pastabos
dėl jų aptarnavimo Savivaldybėje. Per 2014 m. užpildytos 158 anketos, suvestiniai duomenys
paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje. Gyventojai į visus pateiktus klausimus atsakė teigiamai,
nusiskundimų bei pasiūlymų nepateikė.
Priemonė 2.2. „Įvertinus administracinės naštos priemonių plano vykdymą, rezultatus
paskelbti savivaldybės interneto portale“ vykdoma. Įvykdymo terminas pusmečiams pasibaigus.
Priemonės vykdytojas Centralizuotas vidaus audito skyrius. 2014 m. rugpjūčio 1 d. vidaus audito
ataskaita Nr. A3-5 „Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas“ (už
2014 m. I pusmetį) paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje 2014 m. rugpjūčio 1 d. Įvertinus
administracinės naštos mažimo priemonių plano įvykdymą už 2014 m. II pusmetį rezultatai bus
paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.
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. Savivaldybės svetainėje yra patalpinti reklaminiai skydeliai
prisijungimui prie portalo „Verslo vartai“, „Versli Lietuva“, „Valdžios vartai“, tačiau informacija
vietos spaudoje, skatinant vietos verslininkus įsigyti įvairius leidimus naudotis internetu per portalą
„Verslo vartai“ nebuvo skelbta. Priemonė įvykdyta nepilnai.
Priemonė 2.4. „Atnaujinti ir Savivaldybės interneto portale skelbti atmintines apie
teikiamas administracines paslaugas“ vykdoma. Įvykdymo terminas kartą per pusmetį. Priemonės
vykdytojai Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai. Vykdant šį punktą yra nuolat
atnaujinami Savivaldybės administracijos atmintinės apie teikiamas administracines paslaugas ir
valstybinę rinkliavą. Savivaldybės interneto svetainėje yra patalpinta atmintinė dėl Komercinių ir

nekomercinių renginių Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose leidimų išdavimo.
Informaciją apie šios priemonės vykdymą pateikė tik Personalo ir ūkio, Civilinės metrikacijos ir
Švietimo, kultūros ir sporto skyriai.
Priemonė 2.5. „Savivaldybės teisės aktus skelbti paieškos sistemoje „Inflex dokumentai“
bei Teisės aktų registre (TAR)“ vykdoma. Įvykdymas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po
pasirašymo. Vykdytojai Personalo ir ūkio ir Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriai.
Pasirašyti ir įregistruoti teisės aktai, kurie yra Teisės aktų registro objektai, ne vėliau kaip kitą darbo
dieną yra perduodami Teisės aktų registrui (TAR). Už Tarybos sprendimų perdavimą Teisės aktų
registrui atsakinga Geda Čėsnaitė, Personalo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, o už
administracijos direktoriaus įsakymų – Danutė Ringienė, Personalo ir ūkio skyriaus vyriausioji
specialistė (administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymas Nr.127). Administracijos
direktoriaus 2014-03-17 d. įsakymu Nr. DĮP-82 pavesta Gedai Čėsnaitei ir Danutei Ringienei
peržiūrėti ir atrinkti 2014 m. sausio 1 d. galiojančius Savivaldybės norminius teisės aktus, sutvarkyti
pagal nustatytus reikalavimus ir iki 2014-07-30 duomenis patalpinti Teisės aktų registro tvarkytojo
FTP serveryje. 2014-01-01 galiojusių teisės aktų kopijos persiųstos teisės aktų registro tvarkytojui
2014-07-30.
Priemonė 2.6. „Privalomai vertinti naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikį
asmenims, verslui, vizuojant teisės aktų projektus“ vykdoma. Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
specialistai derindami pateiktus teisės aktų projektus, nuolat atlieka Savivaldybės tarybos ir
administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose gali būti numatyti įpareigojimai asmeniui,
analizę, vertina perteklinius ir kitus įpareigojimus, o nustačius administracinės naštos poveikį
asmenims ar verslui, siūlo juos pakeisti, teikiant žodinius pasiūlymus Savivaldybės vadovams. Taip
pat ir kitų skyrių darbuotojai rengdami Tarybos sprendimo projektus, Administracijos direktoriaus
įsakymus, Mero potvarkius vertina, ar priimtas teisės aktas nedidins administracinę naštą
gyventojams ir verslui.
Priemonė 2.7. „Skatinti darbuotojus dalyvauti seminaruose administracinės naštos
mažinimo ir jos prevencijos klausimais“ vykdoma. 2015 m. kovo 26 d. Finansų ministerijos
mokymo centre buvo organizuojamas 6 akad. val. trukmės seminaras „Administracinės naštos
mažinimo įstatymas. Administracinės naštos mažinimo principai, priemonės ir jų taikymas“,
kuriame dalyvavo 5 Savivaldybės administracijos darbuotojai.
Priemonė 3.1. „Pateikti informaciją Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Centralizuoto vidaus audito skyriui apie priemonių vykdymą“ vykdoma. Pagal Administracinės
naštos mažinimo priemonių plano 3.1. punktą, Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai
(toliau - skyriai, seniūnijos) iki 2015 m. sausio 15 d. turėjo pateikti Šilalės rajono savivaldybės
Centralizuoto vidaus audito skyriui informaciją apie Administracinės naštos mažinimo priemonių
plane nurodytų priemonių įvykdymą. Iš 12 Savivaldybės administracijos skyrių ir 14 seniūnijų,
kurie turėjo pateikti informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių plano
įgyvendinimą, pateikė tik 10 Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir visos seniūnijos.
Informacijos nepateikė Turto valdymo ir ekonomikos bei Komunikacijos ir informacinių
technologijų skyriai. Atskiri skyriai pateikė tik bendro pobūdžio informaciją, nenurodė kas
konkrečiai padaryta vykdant vieną ar kitą priemonę. Nesilaikant Priemonių plane nustatyto
informacijos pateikimo termino, t.y. pavėluotai informaciją pateikė 6 Savivaldybės administracijos
skyriai (Personalo ir ūkio, Investicijų ir statybos, Vaiko teisių apsaugos, Civilinės metrikacijos ir
Švietimo, kultūros ir sporto skyriai) ir 6 seniūnijos (Upynos, Bilionių, Palentinio, Šilalės kaimiškoji,
Šilalės miesto ir Traksėdžio seniūnijos). Priemonė vykdoma.
Priemonė 3.2. „Vertinti Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir
pateikti informaciją Administracijos direktoriui bei Tarybai“ vykdoma. Už 2014 m. I pusmetį
Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaita
pateikta Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui 2014-08-01 Nr. A6-28-(11.13.),
Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui 2014-10-22. Informacija už 2014 m. II
pusmetį bus pateikta artimiausiu laiku.
IŠVADOS

Atlikus Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo
priemonių plane patvirtintų priemonių vykdymo vertinimą už 2014 metų II pusmetį, pateikiamos
šios išvados:
1. Priemonė Nr.1.1. „Supaprastinti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių
keitimąsi turima informacija ir duomenimis, atsisakant perteklinių dokumentų iš atitinkamų
įstaigų“. Priemonių plane neaiškiai nurodyti kai kurių priemonių vykdytojai, pavyzdžiui „Pagal
kompetenciją savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai“. Neįvardijant konkrečiai
vykdytojo nėra galimybių pareikalauti atsakomybės už priemonės įvykdymą. Informaciją dėl šios
priemonės vykdymo pateikė tik Personalo ir ūkio, Socialinės paramos ir Švietimo, kultūros ir sporto
skyriai. Ši priemonė pagal patvirtintą Priemonių planą turėjo būti įvykdyta iki 2014-09-01.
Nurodytuose skyriuose priemonė įgyvendinta. Tikslinga šią priemonę vykdyti ir 2015 m.
2. Priemonė Nr.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“.
Priemonė buvo vykdoma iš dalies, nes tik Buhalterinės apskaitos ir Švietimo, kultūros ir
sporto skyriai atliko Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtų
teisės aktų analizę, įvertinant administracinės naštos mažinimo ar panaikinimo galimybes. Kiti
administracijos padaliniai minėtos priemonės nevykdė arba nepateikė informacijos apie priemonių
įgyvendinimą. Šios priemonės turi būti vykdoma nuolat, nes yra priimta daug vidinių teisės aktų iki
Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo įsigaliojimo, kuriuose gali būti
numatyti įpareigojimai asmenims teikiant perteklinius dokumentus.
3. Priemonė 1.3. „Peržiūrėti visas sutartis dėl bendradarbiavimo su įvairiais registrais ir
išanalizuoti ar yra dar galimybių jas plėtoti, kad iš asmens nebūtų reikalaujama pristatyti papildomų
dokumentų iš atitinkamų įstaigų“. Priemonė pagal patvirtintą Priemonių planą turėjo būti įvykdyta
iki 2014-10-01. Šią priemonę vykdė Personalo ir ūkio, Teisės ir viešosios tvarkos, Socialinės
paramos, Civilinės metrikacijos, Vaikų teisių apsaugos ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriai, kurie
informacijoje nurodė, kad naudojasi įvairiais registrais: Valstybės tarnautojų registru VATARAS,
Privačių interesų informacine sistema IDIS, Sodros duomenų baze, Dokumentų valdymo sistema
Kontora, Elektrononio archyvo informacine sistema EAIS, Gyventojų registru, informacine sistema
SPIS, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registru, Pedagogų, Mokinių, Švietimo institucijų
registrais ir kitais registrais. Tokiu būdu iš asmenų nebuvo reikalaujama pateikti duomenų, kuriuos
turėjo Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai arba galėjo gauti iš įvairių registrų.
4. Priemonė 1.4. „Organizuoti ir atlikti gyventojų apklausą dėl „Vieno langelio“ principu
teikiamų paslaugų kokybės, apibendrinti gautą informaciją ir pateikti pasiūlymus dėl paslaugų
kokybės gerinimo. Priemonės įvykdymo terminas iki 2014-12-31. Priemonė įgyvendinta. Apklausą
vykdė Personalo ir ūkio skyrius, gyventojų aptarnavimo metu. Per 2014 metus gyventojai užpildė
158 anketas. Didžioji dalis besikreipiančiųjų yra patenkinti kvalifikuotai suteikta paslauga.
5. Priemonė 1.5. „Organizuoti ir atlikti apklausą, įvertinti administracinę naštą pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Socialinės paramos
skyrių dėl įvairių administracinių paslaugų suteikimo“. Priemonės įvykdymo terminas 2014-11-01.
Apklausa įvykdyta. Apklausoje dalyvavo 201 gyventojas, apklausos rezultatai 2014-12-10
paskelbti Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje. Taip pat gyventojų apklausos buvo
atliktos Bilionių, Palentinio, Šilalės kaimiškoje, Traksėdžio, Didkiemio, Kaltinėnų, Tenenių,
Kvėdarnos, Žadeikių, Laukuvos seniūnijose. Apklausos rezultatai parodė, kad gyventojų prašymai
išnagrinėjami kvalifikuotai, gyventojai aptarnaujami kokybiškai, teikiamomis socialinėmis ir
administracinėmis paslaugomis gyventojai patenkinti.
6. Priemonė Nr. 1.6. „Organizuoti ir atlikti apklausą, įvertinti administracinę naštą pagal
LR Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Civilinės metrikacijos skyrių dėl įvairių
administracinių paslaugų suteikimo“. Vykdytojai Civilinės metrikacijos ir Komunikacijos ir
informacinių technologijų skyriai. Priemonė neįgyvendinta. Priemonė bus vykdoma 2015 metais,
nes priemonės įgyvendinimo terminas nepasibaigęs (2015-04-01).
7. Priemonė Nr. 1.7. „Parengti arba modifikuoti (reikalui esant) visų administracinių
paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą“. Priemonės įvykdymo
terminas iki 2014-12-01. Priemonė neįgyvendinta. Priemonės vykdytojas Komunikacijos ir

informacinių technologijų skyrius informacijos apie Priemonių plano įgyvendinimą Vidaus audito
skyriui nepateikė. Skyriaus vyr. specialistas Rytis Aušra žodžiu informavo, kad Savivaldybių
asociacija su vidaus reikalų ministerija vykdo projektą dėl vieningos elektroninių paslaugų
duomenų bazės ir integracijos su dokumentų valdymo sistemomis sukūrimo. Kol vykdomas
projektas neužbaigtas, nėra galimybių parengti visų administracinių paslaugų elektronines prašymų
formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą. Priemonės vykdymas tęsiamas 2015 metais.
8. Priemonė 1.8. „Seniūnijas panaudoti kaip tarpininkus perduodant asmenų prašymus
kitiems Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams toms administracinėms
paslaugoms atlikti, kurių neatlieka seniūnijos“ .Vykdymo terminas – nuolat. Priemonės vykdytojas
– seniūnijos. Seniūnijose iš gyventojų priimami įvairūs prašymai, kurie yra perduodami kitiems
Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams toms administracinėms paslaugoms atlikti,
kurių neatlieka seniūnijos. Į Seniūnijas gyventojai kreipiasi įvairiais klausimais, o seniūnijos
gyventojų pateiktus prašymus perduoda ne tik Savivaldybės administracijos direktoriui ar
struktūriniams padaliniams bet ir kitoms įstaigoms, pavyzdžiui UAB TRATC, Migracijos poskyriui,
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyriui ir kt. Priemonė
įgyvendinta.
9. Priemonė 1.9. „Licencijas ir leidimus išduoti per optimaliai trumpiausią laiką (ne ilgiau
kaip per 25 kalendorines dienas)“. Įvykdymo terminas 2014-2015 m. Priemonės vykdytojai Turto
valdymo ir ekonomikos, Švietimo, kultūros ir sporto skyriai. Informaciją apie šios priemonės
įvykdymą pateikė tik Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Šilalės rajono savivaldybės viešojo
naudojimo teritorijose komercinių ir nekomercinių renginių 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 išduodami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Trumpiausias leidimo išdavimo
terminas – ta pati darbo diena. Priemonė vykdoma.
10. Priemonė Nr.1.10. „Asmenis informuoti apie galimybę atlikti informacinio
įsipareigojimo veiksmus naudojantis elektroninėmis paslaugomis per Savivaldybės interneto
portalą“. Įvykdymo terminas iki 2014-06-01. Priemonės vykdytojas – Komunikacijos ir
informacinių technologijų skyrius. Priemonė neįvykdyta, nes informaciniai bukletai iki nurodytos
datos neparuošti. Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistas Rytis Aušra
nurodė, kad nurodytą priemonę yra tikslinga vykdyti, kai bus užbaigta vieninga savivaldybių
teikiamų elektroninių paslaugų duomenų bazė.
11. Priemonė 1.11. „Siekti, kad Savivaldybės ruošiami teisės aktai būtų derinami ir
vizuojami elektronine forma“. Įvykdymo terminas iki 2015-12-31. Priemonės vykdytojas
Komunikacijos ir informacinių technologijų skyrius. Dokumentų valdymo sistema KONTORA
(techninė bazė) yra parengta elektroniniam dokumentų derinimui ir vizavimui. Priemonė vykdoma,
Priemonės įgyvendinimo terminas nepasibaigęs.
12. Priemonė 1.12. „Parengti dokumentų vizavimo ir tvirtinimo naudojant elektroninį parašą
tvarką“. Įvykdymo terminas iki 2015-06-01. Priemonės vykdytojas Komunikacijos ir informacinių
technologijų ir Personalo ir ūkio skyriai. Dokumentų vizavimo ir tvirtinimo naudojant elektroninį
parašą tvarka neparengta. Terminas nepasibaigęs, bus vykdoma 2015 metais.
13. Priemonė 1.13. „Peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius informacinių sistemų
naudojimą ir atsisakyti dokumentų spausdinimo jei tai nenumatyta teisės aktais“. Įvykdymo
terminas iki 2015-12-31. Priemonės vykdytojai Savivaldybės administracijos struktūriniai
padaliniai. Priemonė vykdoma. Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai atsisako
spausdinimo tų dokumentų, kuriuos galima pateikti elektroniniu paštu ar per dokumentų valdymo
sistemą KONTORA. Priemonės vykdymo terminas nepasibaigęs.
14. Priemonė 1.14. „Kelti elektroninių paslaugų brandos lygį“. Priemonės vykdytojai
Savivaldybės
administracijos struktūriniai padaliniai. Ši priemonė yra vykdoma nuolat.
Savivaldybės tinklalapyje 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. Naudojantis nurodytais skydeliais gyventojai gali elektroniniu būdu užpildyti įvairius
prašymus, tačiau jie nesinaudoja tokia galimybe. Per elektroninio archyvo informacinę sistemą

EAIS dokumentacijos planas, registrų sąrašas, ilgo ir nuotolinio saugojimo dokumentų apyrašai,
naikinimo aktai derinami su Tauragės apskrities archyvu, tvirtinant elektroniniu parašu. Pasirašyti ir
įregistruoti teisės aktai, kurie yra Teisės aktų registro objektai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną yra
perduodami Teisės aktų registrui, tvirtinant elektroniniu parašu. Nuo 2014 metų visi specialieji ir
detalieji, bendrieji planai skelbiami Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos TPD registre, tvirtinant elektroniniu parašu.
15. Priemonė 1.15. „Peržiūrėti asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu ir Dokumentų
valdymo tvarkas ir esant galimybei atsisakyti spausdintų dokumentų skyriams ir seniūnijoms
pateikimo, informacijos lentynėles pakeičiant elektroniniu paštu ir Dokumentų valdymo sistema
„Kontora“. Įvykdymo terminas 2015-05-01. Priemonė vykdoma nuolat. Priemonės vykdytojai
Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai. Personalo ir ūkio skyriuje nuo 2014 m.
gegužės 2 d. Administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, Savivaldybės mero
potvarkiai veiklos, personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais, o nuo 2015 m. sausio 2 d.
Administracijos direktoriaus įsakymai personalo ir atostogų klausimais, personaliniai prašymai bei
vidaus dokumentai registruojami Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ ir perduodami
vykdytojams. Seniūnijos nuo 2014 metų liepos mėn. daugumą dokumentų iš Savivaldybės
administracijos gauna per Dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ bei elektroniniu paštu. Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymai, raštai skirti švietimo, kultūros įstaigoms skenuojami ir
persiunčiami įstaigoms elektroniniu paštu, perduodami naudojant Dokumentų valdymo sistemą
„Kontora“. Priemonės vykdymo terminas nepasibaigęs.
16. Priemonė 1.16. „Savivaldybės administracijoje pradėti taikyti Kokybės vadybos
metodus. Įdiegti bendrąjį vertinimo modelį“. Vykdymo terminas 2014-2015 m.. Priemonės
vykdytojas Personalo ir ūkio skyrius. Priemonė 2014 metais nepradėta įgyvendinti, kadangi
įvykdymo terminas nesibaigė, vykdymas tęsis 2015 metais
17. Priemonė 1.17. „Užtikrinti paslaugų kokybės stebėseną ir vertinimą“. Priemonė
vykdoma. Įvykdymo terminas 2014-2015 m. Atsakingas už šios priemonės įvykdymą Personalo ir
ūkio skyrius. Siekiant išsiaiškinti teikiamų paslaugų kokybę, gyventojams apsilankiusiems
„viename langelyje“ buvo pateikiamos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
Savivaldybėje apklausos anketos. Anketą sudarė 10 klausimų ir gyventojų pasiūlymai ir pastabos
dėl jų aptarnavimo Savivaldybėje. Per 2014 m. užpildytos 158 anketos, suvestiniai duomenys
paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje. Gyventojai į visus pateiktus klausimus atsakė teigiamai,
nusiskundimų bei pasiūlymų nepateikė. Priemonė vykdoma, vykdymo terminas nepasibaigęs.
18. 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 buvo vykdoma. Tik Buhalterinės apskaitos ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriai
atliko Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų analizę,
įvertinant administracinės naštos mažinimo ar panaikinimo galimybes. Kiti administracijos
padaliniai minėtos priemonės nevykdė arba nepateikė informacijos apie priemonių įgyvendinimą. Ši
priemonės turi būti vykdoma nuolat, nes yra priimta daug vidinių teisės aktų iki Lietuvos
Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo įsigaliojimo, kuriuose gali būti numatyti
įpareigojimai asmenims teikiant perteklinius dokumentus.
19. Priemonė 2.2. „Įvertinus administracinės naštos priemonių plano vykdymą, rezultatus
paskelbti savivaldybės interneto portale“. Įvykdymo terminas pusmečiams pasibaigus. Priemonės
vykdytojas Centralizuotas vidaus audito skyrius. 2014 m. rugpjūčio 1 d. vidaus audito ataskaita Nr.
A3-5 „Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas“ (už 2014 m. I
pusmetį)
paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje 2014 m. rugpjūčio 1 d. Įvertinus
administracinės naštos mažimo priemonių plano įvykdymą už 2014 m. II pusmetį rezultatai bus
paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje. Priemonė vykdoma.
20. 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. Savivaldybės svetainėje yra patalpinti reklaminiai skydeliai
prisijungimui prie portalo „Verslo vartai“, „Versli Lietuva“, „Valdžios vartai“, tačiau informacija

vietos spaudoje, skatinant vietos verslininkus įsigyti įvairius leidimus naudotis internetu per portalą
„Verslo vartai“ nebuvo skelbta. Priemonė įvykdyta nepilnai.
21. Priemonė 2.4. „Atnaujinti ir Savivaldybės interneto portale skelbti atmintines apie
teikiamas administracines paslaugas“. Įvykdymo terminas kartą per pusmetį. Priemonės vykdytojai
Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai. Priemonė vykdoma. Civilinės metrikacijos
skyrius atnaujino informaciją apie teikiamas administracines paslaugas ir valstybinę rinkliavą.
Savivaldybės interneto svetainėje yra patalpinta atmintinė dėl Komercinių ir nekomercinių renginių
Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose leidimų išdavimo. Patikslinti
Savivaldybės administracijoje teikiamų paslaugų aprašymai ir duomenys Lietuvos paslaugų
kataloge, paskelbti Savivaldybės interneto tinklalapyje. Savivaldybės interneto tinklalapyje
paskutinis atnaujinimas apie Savivaldybės administracijoje teikiamų paslaugų aprašymus padarytas
2014-05-08.
22. Priemonė 2.5. „Savivaldybės teisės aktus skelbti paieškos sistemoje „ Inflex
dokumentai“ bei Teisės aktų registre (TAR)“. Įvykdymas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po
pasirašymo. Priemonė vykdoma. Pasirašyti ir įregistruoti teisės aktai, kurie yra Teisės aktų registro
objektai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną yra perduodami Teisės aktų registrui (TAR). Už Tarybos
sprendimų perdavimą Teisės aktų registrui atsakinga Geda Čėsnaitė, Personalo ir ūkio skyriaus
vyriausioji specialistė, o už administracijos direktoriaus įsakymų – Danutė Ringienė, Personalo ir
ūkio skyriaus vyriausioji specialistė. Priemonė vykdoma.
23. Priemonė 2.6. „Privalomai vertinti naujų teisės aktų projektų administracinės naštos
poveikį asmenims, verslui, vizuojant teisės aktų projektus“. Priemonė vykdoma. Teisės ir viešosios
tvarkos specialistai derindami pateiktus teisės aktų projektus, nuolat atlieka Savivaldybės tarybos ir
administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriose yra numatyti įpareigojimai asmeniui,
analizę, vertina perteklinius ir kitus įpareigojimus, o nustačius administracinės naštos poveikį
asmenims ar verslui, siūlo juos pakeisti, teikiant žodinius pasiūlymus Savivaldybės vadovams. Taip
pat ir kitų skyrių darbuotojai rengdami Tarybos sprendimo projektus, Administracijos direktoriaus
įsakymus, Mero potvarkius vertina, ar priimtas teisės aktas nedidins administracinę naštą
gyventojams ir verslui.
24. Priemonė 2.7. „Skatinti darbuotojus dalyvauti seminaruose administracinės naštos
mažinimo ir jos prevencijos klausimais“. Priemonė vykdoma. 2015 m. kovo 26 d. Finansų
ministerijos mokymo centre buvo organizuojamas 6 akad. val. trukmės seminaras „Administracinės
naštos mažinimo įstatymas. Administracinės naštos mažinimo principai, priemonės ir jų taikymas“,
kuriame dalyvavo 5 Savivaldybės administracijos darbuotojai.
25. Priemonė 3.1. „Pateikti informaciją Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Centralizuoto vidaus audito skyriui apie priemonių vykdymą“. Informacijos apie Administracinės
naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimą nepateikė Turto valdymo ir ekonomikos bei
Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriai. Nesilaikant Priemonių plane nustatyto
informacijos pateikimo termino, t.y. pavėluotai informaciją pateikė 6 Savivaldybės administracijos
skyriai ir 6 seniūnijos. Atskiri skyriai pateikė informaciją ne apie visų Priemonių plane numatytų
priemonių įgyvendinimą, nenurodė kas konkrečiai padaryta, o pateikė tik bendro pobūdžio
informaciją. Priemonė vykdoma.
26. Priemonė 3.2. „Vertinti Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir
pateikti informaciją Administracijos direktoriui bei Tarybai“ vykdoma. Už 2014 m. I pusmetį
Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaita
pateikta Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui 2014-08-01 Nr. A6-28-(11.13.),
Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui 2014-10-22. Informacija už 2014 m. II
pusmetį bus pateikta artimiausiu laiku.
27. Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta galima daryti išvadą, kad numatytos priemonės
Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane
buvo vykdomos. Neįgyvendintos tik dvi priemonės (1.7. ir 1.10), kurių įgyvendinimo terminas yra
pasibaigęs. Vidaus kontrolę vykdant Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės
naštos mažinimo priemonių planą vertinama gerai.
REKOMENDACIJOS

1. Užtikrinti, kad visos Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos
mažinimo priemonių plane numatytos priemonės būtų įgyvendintos priemonių plane nustatytais
terminais, atkreipiant dėmesį į tas priemones, kurios dar nepradėtos įgyvendinti. Rekomendacijos
reikšmingumas vidutinis.
2. Įpareigoti administracijos struktūrinių padalinių vedėjus ir seniūnijų seniūnus pateikti
Centralizuoto vidaus audito skyriui informaciją apie visų Priemonių plane numatytų priemonių
įgyvendinimą, nurodant aiškiai ir konkrečiai kas padaryta, o ne bendro pobūdžio informaciją.
Užtikrinti, kad skyrių vedėjai ir seniūnai pateiktų informaciją Administracinės naštos mažinimo
priemonių plano 3.1. punkte nustatytais terminais. Rekomendacijos reikšmingumas vidutinis.
3. Nuolat mažinti nustatytą informacinių įpareigojimų vykdymo ir informacijos teikimo
periodiškumą, sudaryti galimybę duomenis ar informaciją teikti tik elektroniniu
būdu.
Rekomendacijos reikšmingumas vidutinis.
4. Nuolat peržiūrėti Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus
priimtus teisės aktus ir panaikinti pasenusius, nebeaktualius, ar nepagrįstą administracinę naštą
sukeliančius informacinius įpareigojimus. Rekomendacijos reikšmingumas vidutinis.
5. Priemonių plane aiškiai nurodyti priemonės vykdytojus. Neįvardijant konkrečiai vykdytojo
nėra galimybių pareikalauti atsakomybės už priemonės įvykdymą. Rekomendacijos reikšmingumas
vidutinis.
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja
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