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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, J. Basanavičiaus g.
2, Šilalė. Įstaigos kodas 188773720.
Vidaus auditą atliko: Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Zina Elvikienė.
Vidaus audito trukmė: Vidaus auditas pradėtas 2015-07-27, baigtas 2015-08-21
Vidaus audito tikslas: Įvertinti, kaip buvo vykdomos administracinės naštos mažinimo
priemonės, numatytos Šilalės rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo 2014-2015
metų priemonių plane.
Audituojamas laikotarpis: 2015 metų I 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. I pusmetį.
Vertinimo kriterijai:
- Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas bei kiti teisės aktai,
reglamentuojantys administracinės naštos mažinimą.
- 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, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu patvirtintais Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatais, Vidaus audito metodika,
Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklėmis ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais 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.

VIDAUS AUDITO REZULTATAI
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), kurio tikslas kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei
finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų ir užtikrinti administracinės naštos
mažinimo stebėseną, viešumą ir prevenciją.
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 minėto plano
įgyvendinimo per 2015 metų I pusmetį vertinimą.
Centralizuotas vidaus audito skyrius Administracinės naštos mažinimo priemonių plano
vykdymo vertinimą atliko už 2014 m. pirmąjį ( 2014-08-01 vidaus audito ataskaita Nr.A3-5) ir
antrąjį (2015-03-27 vidaus audito ataskaita Nr.A3-3) pusmečius bei pateikė vertinimo rezultatus
nurodytose vidaus audito ataskaitose, kurios buvo paskelbtos Šilalės rajono savivaldybės interneto
svetainėje.
Vidaus audito metu buvo vertinama, kaip per 2015 metų I pusmetį buvo vykdomos
Administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytos įgyvendinti priemonės. Pagrinde
buvo pasirinktos vertinti tos Plano priemonės, kurių įgyvendinimo terminai 2015 m. liepos 1 d yra
pasibaigę ir kurios terminui pasibaigus nebuvo įgyvendintos ankstesnio vertinimo laikotarpiu arba
jų vykdymas numatytas nuolat per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Į vertinimo apimtį pateko
šios priemonės: 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,
2.7, 3.1, 3.2. Plano 1.11, 1.13, 3.3. priemonės nevertintos, nes jų įvykdymo terminai nepasibaigę.
Vertinimas buvo atliktas vadovaujantis Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių
ir seniūnijų pateikta informacija.
Savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane
nustatytos 26 priemonės, kurias turi vykdyti Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir
seniūnijos. 2015 m. liepos 1 d. buvo 24 priemonės, kurios turėjo būti įgyvendintos arba pradėtos
įgyvendinti, arba vykdomas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį ir 2 priemonės, kurių įvykdymo
terminas - 2015-12-31.
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. Priemonių plane neįvardijant
konkrečiai vykdytojo nėra galimybių pareikalauti atsakomybės už priemonės įgyvendinimą.
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. Kiti Administracijos skyriai, seniūnijos informacijos apie priemonės 1.2. vykdymą per
2015 metų I pusmetį nepateikė. Dalis minėtų teisės aktų buvo pakeisti vykdant Administracinės
naštos mažinimo priemonių planą per 2014 metus, kurie konkrečiai buvo pakeisti nurodyta
ankstesnėse vidaus audito ataskaitose. Ši priemonė turi būti vykdoma nuolat, nes yra priimta
nemažai vidinių teisės aktų iki Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo
įsigaliojimo, kuriuose gali būti numatyti įpareigojimai asmenims teikiant perteklinius dokumentus.
Priemonė vykdoma.
Priemonė 1.6. „Organizuoti ir atlikti apklausą, įvertinti administracinę naštą pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas besikreipiantiems į Civilinės metrikacijos
skyrių dėl įvairių administracinių paslaugų suteikimo“. Priemonės vykdymo terminas iki 2015-0401. Vykdytojas Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius informacijoje nurodė,
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kad nuo 2015-03-14 iki 2015-03-31 vykdė lankytojams apklausą apie aptarnavimo kokybę teikiant
paslaugas, buvo prašoma pateikti pasiūlymus dėl Metrikacijos skyriaus darbo gerinimo. Anketas
užpildė 54 asmenys, atvykę į Civilinės metrikacijos skyrių. Nusiskundimų dėl aptarnavimo ar
dokumentų pildymo nepateikė. Apklausos rezultatai buvo paskelbti Šilalės rajono savivaldybės
svetainėje. Priemonė įvykdyta.
Priemonė 1.7. „Parengti ir modifikuoti (reikalui esant) visų administracinių paslaugų
elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą“. Priemonės vykdymo terminas iki
2014-12-01, vykdytojas Savivaldybės administracijos Komunikacijos ir informacinių technologijų
skyrius. Administracinių paslaugų elektroninės prašymų formos yra parengtos ir patalpintos
savivaldybės svetainėje prie pačių paslaugų teikimo aprašymų. Šiuo metu yra baigiamas vykdyti
projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, kurio tikslas
perkelti į elektroninę terpę Lietuvos savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamas ir administruojamas
paslaugas gyventojams ir verslo įmonėms ir sudaryti sąlygas administracines paslaugas teikti
elektroninėmis priemonėmis. Pasibaigus minėtam projektui (planuojama užbaigti 2015 m. rugpjūčio
31 d.), elektroninėmis priemonėmis bus teikiamos 65 paslaugos. Priemonė vykdoma.
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 I 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 vienkartinės pašalpos skyrimo, dėl eismo saugumo
gerinimo, dėl vandeniu užlieto socialinio būsto, dėl Pajūrio mstl. Jūros gatvės asfalto dangos
atnaujinimo 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
valdymo ir ekonomikos bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriai. Turto valdymo skyrius informavo,
kad per 2015 m. I pusmetį verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais buvo išduotos 6
licencijos per 4-18 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą gavimo ir visų tinkamai
įformintų dokumentų pateikimo; verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais – 4 licencijos, taip
pat per 4-18 k.d; verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais vienkartinių licencijų išduota
10 per 1-5 k.d; 1 leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduotas per 5
k.d. ir UAB Šilalės autobusų parkui išduotos 6 licencijos kopijos vežti keleivius vietinio
susisiekimo maršrutais per 3-8 k.d.
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 5 iki 30 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. „Asmenis informuoti apie galimybę atlikti informacinio įsipareigojimo
veiksmus naudojantis elektroninėmis paslaugomis per Savivaldybės interneto portalą“. Vykdytojas
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Komunikacijos ir informacinių technologijų skyrius iki 2014-06-01 turėjo paruošti informacinius
bukletus. Skyrius informavo, kad šią priemonę bus tikslinga vykdyti, kai bus užbaigtas projektas
„Centralizuotas savivaldybių teikiamų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, kurį numatoma
užbaigti 2015 m. rugpjūčio 31 d. Priemonė neįvykdyta.
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 planuojama
įgyvendinti per 2015 m. II pusmetį, pradėjus teikti paslaugas elektroniniu būdu.
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 (SPIS) sistema gyventojai gali pateikti Socialinės paramos
skyriui elektroninius prašymus 23 paslaugoms gauti. Tokiu būdu pateiktų prašymų nebuvo gauta.
Naudojantis metrikacijos paslaugų informacine sistema MEPIS yra galimybė gyventojams
pateikti civilinės metrikacijos paslaugų prašymus internetu. Naudojantis šia sistema sumažinamas
gyventojų apsilankymo į civilinė metrikacijos skyrių skaičius, nes visą informaciją apie paslaugos
vykdymą gyventojas gauna elektroniniu būdu.
Dauguma seniūnijų taip pat naudojasi Socialinės paramos - SPIS programa, REGIA
programa, Gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema. Naudojant SPIS programa,
gyventojams kreipiantis dėl socialinės paramos nebereikia pristatyti įvairių pažymų iš kitų įstaigų.
Naudojant Gyvenamosios vietos deklaravimo sistemą, gyventojai išvykimo ar atvykimo
deklaracijas seniūnijai gali pateikti elektroniniu būdu neatvykdami į seniūniją.
Vyriausiasis architektas naudojasi teritorijų planavimo duomenų registru (TPDR), kur
registruojami detalieji, specialieji ir bendrieji planai. Statybos leidimams išduoti naudojasi Lietuvos
Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“,
Pasinaudojant Žemėtvarkos projektų dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS) yra
rengiami ir skelbiami žemėtvarkos projektai, vyksta projektų derinimas. Nuo 2015 m. spalio mėn.
pradės veikti Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema (TPDRIS).
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. rugsėjo 1 d. tėvai (globėjai,
rūpintojai) galės prašymus priimti jų vaikus į minėtas įstaigas pildyti ir pateikti elektroniniu būdu,
prisijungus prie Savivaldybės svetainės.
Šiuo metu yra baigiamas vykdyti projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų
perkėlimas į elektroninę erdvę“, kurio tikslas perkelti į elektroninę erdvę Lietuvos savivaldybių
institucijų ir įstaigų teikiamas ir administruojamas paslaugas gyventojams ir verslo įmonėms ir
sudaryti sąlygas administracines paslaugas teikti elektroninėmis priemonėmis. Pasibaigus minėtam
projektui (planuojama užbaigti 2015 m. rugpjūčio 31 d.), elektroninėmis priemonėmis bus
teikiamos 65 paslaugos. Teisės ir viešosios tvarkos skyrius informavo, kad įgyvendinus minėtą
projektą, atskiriems skyriaus darbuotojams bus suteikta prieiga prie Valstybės informacinių išteklių
sąveikumo platformos(VIISP) registro duomenų, t.y. 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, dėl leidimo įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti agresyviais šunimis, dėl
leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėt saugotinus medžius ir krūmus išdavimo.
Daroma išvada, kad rajono savivaldybės administracijoje elektroninių paslaugų brandos
lygis nuolat kyla. Priemonė vykdoma.
Priemonė 1.15. „Peržiūrėti asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu ir Dokumentų
valdymo tvarkas ir esant galimybei atsisakyti spausdintų dokumentų skyriams ir seniūnijoms
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pateikimo, informacijos lentynėles pakeičiant elektroniniu paštu ir Dokumentų valdymo sistema
„Kontora“. Priemonės įvykdymo terminas iki 2015-05-01, vykdytojai Savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai. Personalo ir ūkio skyrius pateiktoje informacijoje nurodė, kad iki nurodyto
termino nebuvo peržiūrėtos asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu ir Dokumentų valdymo
tvarkos. Jas planuojama peržiūrėti 2015 m. II pusmetyje, pradėjus teikti paslaugas elektroninėmis
priemonėmis.
Nuo 2014 m. birželio mėn. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai veiklos,
personalo ir atostogų klausimais, personaliniai prašymai bei vidaus dokumentai, taip pat
Savivaldybės mero potvarkiai veiklos, personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais,
registruojami Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ ir perduodami Savivaldybės
administracijos struktūriniams padaliniams. Seniūnijos informavo, kad daugumą raštų: įsakymus,
potvarkius, siunčiamus raštus iš Savivaldybės administracijos gauna per Dokumentų valdymo
sistemą „Kontora“, taip pat įvairūs raštai yra gaunami ir siunčiami elektroniniu būdu. Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymai, raštai skirti švietimo, kultūros įstaigoms skenuojami ir
persiunčiami įstaigoms elektroniniu būdu, perduodami naudojant Dokumentų valdymo sistemą
„Kontora“. Investicijų ir statybos skyrius su projektų įgyvendinančiųjų institucijų, Regioninės
plėtros departamento Tauragės regiono skyriaus atstovais, paslaugų tiekėjais bendrauja elektroniniu
paštu, nerengiant atskirų raštų. Tai leidžia atsisakyti spausdintų dokumentų skyriams, seniūnijoms
bei įstaigoms pateikimo. Priemonė įvykdyta nepilnai, nes nebuvo peržiūrėtos asmenų aptarnavimo
„vieno langelio“ principu ir Dokumentų valdymo tvarkos.
Priemonė 1.16. „Savivaldybės administracijoje pradėti taikyti Kokybės vadybos metodus.
Įdiegti Bendrąjį vertinimo modelį“. Priemonė turi būti įgyvendinta per 2014-2015 metus.
Vykdytojas Personalo ir ūkio skyrius, kuris informacijoje nurodė, kad nurodyta priemonė nepradėta
vykdyti, planuojama ją įgyvendinti per 2015 m. II pusmetį. Priemonė neįvykdyta.
Priemonė 1.17. „Užtikrinti paslaugų kokybės stebėseną ir vertinimą“. Priemonės
vykdymo terminas numatytas 2014-2015 metais. 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 išsiunčiant elektroniniu
paštu. Anoniminių anketų elektroniniu paštu iš gyventojų nebuvo gauta. Vykdytojas Personalo ir
ūkio skyrius informavo, kad siekiant išsiaiškinti teikiamų paslaugų kokybę, Asmenų prašymų
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Savivaldybėje apklausos anketos gyventojams buvo pateikiamos jų
apsilankymo „Viename langelyje“ metu. Anketą sudarė 10 klausimų, nurodant gyventojų pastabas
dėl jų aptarnavimo ir pasiūlymus, kaip pagerinti paslaugų kokybę. Per 2014 m. buvo užpildytos
158 anketos, suvestiniai duomenys paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje. Gyventojai į visus
pateiktus klausimus atsakė teigiamai, nusiskundimų bei pasiūlymų nepateikė. 2015 metai paslaugų
kokybės stebėsena nebuvo vykdyta. 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. Kokie konkrečiai teisės aktai buvo pakeisti - informacijoje nenurodyta.
Socialinis paramos skyrius informavo, kad pakeistas Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2015 m. sausio 21 d. sprendimu Nr.T1-9 patvirtinto Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo 64 p., kad Socialinės paramos teikimo komisijų
protokolai pateikiami elektroniniu būdu ir atsisakyta jų spausdinimo.
Buhalterinės apskaitos skyrius atlikęs teisės aktų analizę, perteklinių įsipareigojimų
asmenims nenustatė.
Finansų skyrius buvo įsipareigojęs (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, tačiau aktų peržiūros
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neatliko. 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 šios priemonės
vykdytojai, pateiktoje
informacijoje nenurodė ar per 2015 m. I pusmetį atliko Savivaldybės tarybos ir Administracijos
direktoriaus priimtų teisės aktų peržiūras. Ši priemonė turi būti vykdomo 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 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. kovo 27 d. vidaus audito ataskaita Nr.
A3-3 „Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas“ (už 2014 m. II
pusmetį) paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje 2015 m. balandžio 2 d. Įvertinus
administracinės naštos mažimo priemonių plano įvykdymą už 2015 m. I pusmetį rezultatai bus
paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje. 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. 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. Komunikacijos ir informacinių technologijų skyrius informacijoje
nurodė, kad spaudoje būtų tikslinga skelbti užbaigus projektą - Elektroninių paslaugų perkėlimas į
internetinę erdvę. Priemonė įvykdyta nepilnai.
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 nuolat yra peržiūrimos
teikiamų paslaugų atmintinės, pakeitimai skelbiami interneto svetainėje adresu www.lietuva. gov.lt.
Pilnai ši priemonė bus įvykdyta užbaigus projektą „Centralizuotas savivaldybių paslaugų
perkėlimas į elektroninę erdvę.“ 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. 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). 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, 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 vykdoma.
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Priemonė 2.7. „Skatinti darbuotojus dalyvauti seminaruose administracinės naštos
mažinimo ir jos prevencijos klausimais“. Priemonės vykdymo terminas numatytas 2014-2015
metais. Vykdytojas Personalo ir ūkio skyrius. Vykdant šią priemonę 2015 m. kovo 26 d. 5
valstybės tarnautojai
dalyvavo seminare „Administracinės naštos mažinimo įstatymas.
Administracinės naštos mažinimo principai, priemonės ir jų taikymas“.
Priemonė 3.1. „Pateikti informaciją Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Centralizuoto vidaus audito skyriui apie priemonių vykdymą“. Savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai (toliau - skyriai, seniūnijos) iki 2015 m. liepos 15 d. turėjo pateikti Šilalės
rajono savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriui informaciją apie Administracinės naštos
mažinimo priemonių plane nurodytų priemonių įvykdymą per 2015 metų I pusmetį. Iš turinčių
pateikti informaciją 12 Savivaldybės administracijos skyrių ir 14 seniūnijų nustatytu terminu t.y.
iki liepos 15 d. pateikė tik 7 Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, 7 seniūnijos ir 1
valstybės tarnautojas, neįeinantis į struktūrinius padalinius. Dauguma jų informaciją pateikė vėliau
net 12 dienų, nors Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-15 raštu Nr.B31142(11.4) „Dėl informacijos pateikimo“ Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių
vadovams, seniūnijų seniūnams ir valstybės tarnautojams, neįeinantiems į struktūrinius padalinius
buvo priminta kuo skubiau pateikti informaciją CVAS apie Administracinės naštos mažinimo
priemonių plano vykdymą. Be to atskiri skyriai 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 ne pilnai.
Priemonė 3.2. „Vertinti Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir
pateikti informaciją Administracijos direktoriui bei Tarybai“. Už 2014 m. I pusmetį
Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaita raštu
pateikta Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui 2014-08-01 Nr. A6-28-(11.13.) ir
Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, už 2014 m. II pusmetį - 2015-03-30 Nr.A6-14-(11.13),
už 2015 m. I pusmetį bus pateikta artimiausiu metu.
IŠVADOS
Atlikus Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo
priemonių plano vykdymo už 2015 metų I 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 1.6. įvykdyta, nes Civilinės metrikacijos skyrius nuo 2015-03-14 iki 201503-31 vykdė lankytojams apklausą apie aptarnavimo kokybę teikiant paslaugas, buvo prašoma
pateikti pasiūlymus dėl Metrikacijos skyriaus darbo gerinimo. Anketas užpildė 54 asmenys, atvykę į
Civilinės metrikacijos skyrių. Nusiskundimų dėl aptarnavimo ar dokumentų pildymo nepateikė.
Apklausos rezultatai buvo paskelbti Šilalės rajono savivaldybės svetainėje.
3. Priemonė 1.7. Priemonė įvykdyta. Administracinių paslaugų elektroninės prašymų
formos yra parengtos ir patalpintos savivaldybės svetainėje prie pačių paslaugų teikimo aprašymų.
Šiuo metu yra baigiamas vykdyti projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į
elektroninę erdvę“, kurio tikslas perkelti į elektroninę terpę Lietuvos savivaldybių institucijų ir
įstaigų teikiamas ir administruojamas paslaugas gyventojams ir verslo įmonėms ir sudaryti sąlygas
administracines paslaugas teikti elektroninėmis priemonėmis. Pasibaigus minėtam projektui
(planuojama užbaigti 2015 m. rugpjūčio 31 d.), elektroninėmis priemonėmis bus teikiamos 65
paslaugos.
4. 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
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metų I 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 vienkartinės pašalpos skyrimo, dėl eismo saugumo gerinimo, dėl vandeniu užlieto
socialinio būsto, dėl Pajūrio mstl. Jūros gatvės asfalto dangos atnaujinimo 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 kt. klausimais.
5. Priemonė 1.9. vykdoma nuolat. Licencijos ir leidimai per 2015 m. I pusmetį buvo
išduoti žymiai anksčiau negu nurodyta licencijų ir leidimų išdavimą reglamentuojančiuose teisės
aktuose, t.y. neviršijant nustatytų terminų nuo 5 iki 30 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. Per 2015 m. I pusmetį licencijos ir
leidimai buvo išduoti per optimaliai trumpiausią laiką 1-18 k.d.
6. Priemonė 1.10. Priemonė neįvykdyta, nes iki Priemonių plane nurodyto termino
neparuošti informaciniai bukletai. Vykdytojas Komunikacijos ir informacinių technologijų skyrius
informavo, kad šią priemonę bus tikslinga vykdyti, kai bus užbaigtas projektas „Centralizuotas
savivaldybių teikiamų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, kurį numatoma užbaigti iki 2015
m. rugpjūčio 31 d.
7. Priemonė 1.12. Priemonė neįvykdyta, nes iki priemonių plane numatyto termino
neparengta dokumentų vizavimo ir tvirtinimo naudojant elektroninį parašą tvarka. Šią priemonę
planuojama įgyvendinti per 2015 m. II pusmetį, taip pat užbaigus projektą „Centralizuotas
savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ir pradėjus teikti paslaugas elektroniniu būdu.
8. Priemonė 1.14. Priemonė vykdoma. 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).
Dauguma seniūnijų taip pat naudojasi Socialinės paramos - SPIS programa, REGIA
programa, Gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema. Naudojant SPIS programa,
gyventojams kreipiantis dėl socialinės paramos nebereikia pristatyti įvairių pažymų iš kitų įstaigų.
Naudojant Gyvenamosios vietos deklaravimo sistemą, gyventojai išvykimo ar atvykimo
deklaracijas seniūnijai gali pateikti elektroniniu būdu neatvykdami į seniūniją.
Vyriausiasis architektas naudojasi teritorijų planavimo duomenų registru (TPDR), kur
registruojami detalieji, specialieji ir bendrieji planai. Statybos leidimams išduoti naudojasi Lietuvos
Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“,
Pasinaudojant Žemėtvarkos projektų dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS) yra
rengiami ir skelbiami žemėtvarkos projektai, vyksta projektų derinimas. Nuo 2015 m. spalio mėn.
pradės veikti Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema (TPDRIS).
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. rugsėjo 1 d. tėvai (globėjai,
rūpintojai) galės prašymus priimti jų vaikus į minėtas įstaigas pildyti ir pateikti elektroniniu būdu,
prisijungus prie Savivaldybės svetainės.
Šiuo metu yra baigiamas vykdyti projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų
perkėlimas į elektroninę erdvę“, kurio tikslas perkelti į elektroninę erdvę Lietuvos savivaldybių
institucijų ir įstaigų teikiamas ir administruojamas paslaugas gyventojams ir verslo įmonėms ir
sudaryti sąlygas administracines paslaugas teikti elektroninėmis priemonėmis. Pasibaigus minėtam
projektui (planuojama užbaigti 2015 m. rugpjūčio 31 d.), elektroninėmis priemonėmis bus
teikiamos 65 paslaugos. To pasekoje rajono savivaldybės administracijoje elektroninių paslaugų
brandos lygis nuolat kyla.
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9. Priemonė 1.15. Priemonė įvykdyta iš dalies, nes iki nurodyto termino nebuvo
peržiūrėtos asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu ir Dokumentų valdymo tvarkos. Jas
planuojama peržiūrėti 2015 m. II pusmetyje, pradėjus teikti paslaugas elektroninėmis priemonėmis.
Nuo 2014 m. birželio mėn. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai veiklos,
personalo ir atostogų klausimais, personaliniai prašymai bei vidaus dokumentai, taip pat
Savivaldybės mero potvarkiai veiklos, personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais,
registruojami Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ ir perduodami Savivaldybės
administracijos struktūriniams padaliniams. Seniūnijos daugumą raštų, įsakymus, potvarkius, gauna
iš Savivaldybės administracijos per Dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ ir įvairius raštus,
informaciją siunčia elektroninėmis priemonėmis. Taip pat Savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai tarpusavyje ir su kitomis biudžetinėmis įstaigomis bendrauja, teikia
duomenis ar informacija elektroniniu būdu, nerengiant atskirų raštų. Tai leidžia atsisakyti
spausdintų dokumentų skyriams, seniūnijoms bei įstaigoms pateikimo.
10. Priemonė 1.16. Priemonė nepradėta vykdyti, planuojama ją įgyvendinti per 2015 m.
II pusmetį. Įvykdymo terminas 2014-2015 metai, t.y. įvykdymo terminas nepasibaigęs.
11. Priemonė 1.17. Priemonė vykdoma. Įvykdymo terminas numatytas 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 išsiunčiant elektroniniu paštu. Tokiu būdu anketų nebuvo gauta.
Siekiant išsiaiškinti teikiamų paslaugų kokybę, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
Savivaldybėje apklausos anketos gyventojams buvo pateikiamos jų apsilankymo „Viename
langelyje“ metu. Anketą sudarė 10 klausimų, nurodant gyventojų pastabas dėl jų aptarnavimo ir
pasiūlymus kaip pagerinti paslaugų kokybę. Per 2014 m. buvo užpildytos 158 anketos, suvestiniai
duomenys paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje. Gyventojai į visus pateiktus klausimus
atsakė teigiamai, nusiskundimų bei pasiūlymų nepateikė.
12. Priemonė 2.1. Priemonė vykdoma nuolat. 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 ir
nustačius, siekiama juos pakeisti. Tačiau ne visi Administracijos struktūriniai padaliniai pateiktoje
informacijoje nurodė ar per 2015 m. I pusmetį atliko Savivaldybės tarybos ir Administracijos
direktoriaus priimtų teisės aktų peržiūras. Ši priemonė turi būti vykdomo 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.
13. Priemonė 2.2. Priemonė įvykdyta, nes Ataskaita dėl Administracinės naštos
mažinimo priemonių plano vykdymo už 2014 m. II pusmetį ir 2015 m I pusmetį vertinimo yra
paskelbta Savivaldybės interneto portale“
14. Priemonė 2.3. Priemonė įvykdyta nepilnai. Savivaldybės svetainėje yra patalpinti
reklaminiai skydeliai prisijungimui prie portalo „Verslo vartai“, „Versli Lietuva“, „Valdžios vartai“,
tačiau informacija vietos spaudoje, skatinanti vietos verslininkus įsigyti įvairius leidimus
naudojantis internetu, per portalą „Verslo vartai“ nebuvo skelbta. Komunikacijos ir informacinių
technologijų skyrius informacijoje nurodė, kad spaudoje būtų tikslinga skelbti užbaigus projektą Elektroninių paslaugų perkėlimas į internetinę erdvę.
15. Priemonė 2.4. Priemonė vykdoma. Vykdant šį punktą nuolat yra peržiūrimos
teikiamų paslaugų atmintinės, pakeitimai skelbiami interneto svetainėje adresu www.lietuva. gov.lt.
Pilnai ši priemonė bus įvykdyta užbaigus projektą „Centralizuotas savivaldybių paslaugų
perkėlimas į elektroninę erdvę.“
16. Priemonė 2.5. 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. Sudarytos techninės sąlygos
darbuotojams naudoti elektroninį parašą.
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17. Priemonė 2.6. Priemonė vykdoma. Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus specialistai,
derindami pateiktus naujų 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.
18. Priemonė 2.7. Priemonė vykdoma. Vykdant šią priemonę 2015 m. kovo 26 d. 5
valstybės tarnautojai
dalyvavo seminare „Administracinės naštos mažinimo įstatymas.
Administracinės naštos mažinimo principai, priemonės ir jų taikymas“.
19. Priemonė 3.1. Priemonė įvykdyta nepilnai, nes ne visi Savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai ir seniūnijos Priemonių plane nustatytu terminu t.y. iki liepos 15 d. pateikė
Centralizuoto vidaus audito skyriui informaciją apie Administracinės naštos mažinimo priemonių
plane nurodytų priemonių įvykdymą per 2015 metų I pusmetį. Dauguma jų informaciją pateikė
vėliau net 12 dienų, nors Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-15 raštu
Nr.B3-1142(11.4) „Dėl informacijos pateikimo“ Savivaldybės administracijos struktūrinių
padalinių vadovams, seniūnijų seniūnams ir valstybės tarnautojams, neįeinantiems į struktūrinius
padalinius buvo priminta kuo skubiau pateikti informaciją CVAS apie Administracinės naštos
mažinimo priemonių plano vykdymą. Be to atskiri skyriai pateikė tik bendro pobūdžio informaciją,
nenurodė kas konkrečiai padaryta vykdant vieną ar kitą priemonę.
20. Priemonė 3.2. Priemonė vykdoma, nes 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.) ir Savivaldybės tarybos
Kontrolės komitetui; už 2014 m. II pusmetį - 2015-03-30 Nr.A6-14-(11.13), už 2015 m. I pusmetį
bus pateikta artimiausiu metu.
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 dvi priemonės (1.10. ir 1.12) ir 3 priemonės (1.15; 2.3; 3.1.)
įgyvendintos nepilnai, kurių įgyvendinimo terminas yra pasibaigęs Vidaus kontrolę vykdant Šilalės
rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą už 2015 m.
I pusmetį vertinama gerai.

REKOMENDACIJOS

1. Įpareigoti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovus, užtikrinti, kad
būtų tęsiamas Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo
priemonių plano vykdymas, atkreipiant dėmesį į tas priemones, kurios nebuvo įvykdytos Priemonių
plane nustatytais terminais: priemonė 1.10. „Asmenis informuoti apie galimybę atlikti informacinio
įsipareigojimo veiksmus naudojantis elektroninėmis priemonėmis paslaugomis per Savivaldybės
interneto portalą“, paruošiant informacinius bukletus, 1.12. „Parengti dokumentų vizavimo ir
tvirtinimo naudojant elektroninį parašą tvarką“, 1.15. „Peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius
informacinių sistemų naudojimą ir atsisakyti dokumentų spausdinimo, jei tai nenumatyta teisės
aktais“, 1.16. „Savivaldybės administracijoje pradėti taikyti Kokybės vadybos metodus“, 2.3.
„Skelbti informaciją vietos spaudoje ir Savivaldybės interneto portale, skatinant vietos verslininkus
įsigyti įvairius leidimus naudojant internetu, per portalą „Verslo vartai“. Rekomendacijos
reikšmingumas didelis
2. Įvadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos
mažinimo priemonių plano 3.1. punktu, sustiprinti vidaus kontrolės funkcionavimą ir užtikrinti, kad
administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdytojai atliktų plano vykdymo stebėseną ir
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nustatytu laiku CVAS pateiktų informaciją apie Priemonių plano vykdymą, nurodant aiškiai ir
konkrečiai kas padaryta mažinant administracinę naštą sukeliančius informacinius įpareigojimus.
Rekomendacijos reikšmingumas vidutinis.
3. Nuolat peržiūrėti Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus
priimtus teisės aktus ir panaikinti pasenusius, nebeaktualius, ar nepagrįstą administracinę naštą
sukeliančius teisės aktus. Rekomendacijos reikšmingumas vidutinis.
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

Zina Elvikienė
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