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Vidaus audito pagrindas: Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021 m. veiklos planas. 

Vidaus audito subjektas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 

188723322, adresas – Dariaus ir Girėno g. 1, LT- 99133, Šilutė.   

Vidaus audito tikslas: įvertinti Šilutės rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo 

priemonių vykdymą. 

Vidaus auditą atliko: vyriausioji vidaus auditorė Silvija Tverskienė.   

Vidaus audito atlikimo terminai: vidaus auditas vykdytas nuo 2021-01-20 iki 2021-02-12.    

Vidaus audito atlikimo metodai: vidaus auditas atliktas vadovaujantis Šilutės rajono 

savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodika, patvirtinta Šilutės rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-31 įsakymu Nr. A2-24. 

Audituojamas laikotarpis:  2020 metai.  

Vidaus audito procedūros: tikrinimas, pokalbiai, dokumentų peržiūra. 

Vidaus audito subjekto atsakingi asmenys: Šilutės rajono savivaldybės administracija. 

 

VIDAUS AUDITO REZULTATAI 

Vadovaujantis Administracinės naštos mažinimo įstatymu1, administracinės naštos mažinimo 

priemonės turi būti įtraukiamos į Savivaldybės strateginį veiklos planą. Savivaldybės 2020-2022 

metų strateginiame veiklos plane2 Efektyvaus Savivaldybės valdymo programoje buvo 

Komunikacijos skyriaus pasiūlyta viena administracinės naštos mažinimo priemonė - elektroninės 

demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant administracinę naštą 

                                                           
1 LR administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386, 6 str. 1 d.  
2 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimu Nr. T1-194 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės 2020-

2022 metų strateginis veiklos planas. 
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juridiniams ir fiziniams asmenims. Kitų Administracijos padalinių priemonių strateginiame plane 

nebuvo. Siekiant įgyvendinti priemonę „Elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių 

paslaugų plėtra, mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims“, 2020 m. turėjo 

įsigyti 10 kompiuterių ir 2 serverius. Komunikacijos skyrius informavo, kad 2020 m. nupirkti 5 

stacionarūs kompiuteriai, 2 nešiojami kompiuteriai, 6 monitoriai, 17 spausdintuvų, 7 kameros, 2 

modemai ir 10 SSD diskų. Taip pat buvo atnaujinta vaizdo ir garso transliavimo įranga mažojoje ir 

didžiojoje salėse. Nupirko 3 kompiuteriais mažiau nei planavo. 

2020 m. karantino laikotarpiai dėl COVID-19 pandemijos skatino kuo daugiau paslaugų 

perkelti į elektroninę erdvę ir taip mažinti administracinę naštą Savivaldybės gyventojams ir 

juridiniams asmenims. Vidaus audito metu Administracijos struktūrinių padalinių vadovų klausėme, 

ar ėmėsi priemonių (jei taip, kokių)  mažinti administracinę naštą 2020 m. II pusmetį. Ūkio skyrius 

informavo, kad kiek įmanoma reikalinga informacija paslaugai suteikti renkama elektroniniu būdu. 

Planavimo ir plėtros skyrius nurodė, kad ruošiami dokumentai (sutartys, Administracijos 

direktoriaus įsakymai, ir kt.) derinami ir vizuojami elektroniniu būdu. Komunikacijos skyrius 

organizavo nuotoliniam darbui reikalingos technikos viešuosius pirkimus. Savivaldybės 

administracijos ir seniūnijų darbuotojams buvo sudarytos techninės sąlygos dalyvauti 

pasitarimuose, konferencijose ir mokymuose nuotoliniu būdu. Taip pat informavo, kad įdiegus 

papildomą „Kontoros“ modulį „Raštinės“, dokumentų apsikeitimas tarp įstaigų vyksta greičiau, 

naudojama mažiau spausdintų dokumentų versijų. 

 Kaimo reikalų skyrius informavo, kad mažinti administracinę naštą nebuvo galimybių, nes 

dėl COVID-19 situacijos šalyje papildomai iš fizinių ir juridinių asmenų buvo priimti prašymai dėl 

vienkartinės ar periodinės išmokos individualią žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų, laikinosios 

Valstybės pagalbos gyvulių sektoriui ir kt. Biudžeto ir finansų skyrius informavo, kad biudžeto 

asignavimų valdytojai teikė finansinių ataskaitų rinkinius ir prašymus elektroniniu būdu. Teisės ir 

civilinės metrikacijos skyrius informavo, kad civilinės būklės aktų registravimo paslaugos buvo 

teikiamos nuotoliniu būdu, išskyrus santuokos registravimą. Teisinės konsultacijos daugiausiai 

vyko telefonu ar elektroniniu paštu. Daugelis skyrių informavo, kad priemonių mažinti 

administracinę naštą nesiėmė. 

Seniūnijos kaip administracinės naštos mažinimo priemonę įvardino tarpininkavimo paslaugą 

perduodant gyventojų prašymus ar kitus dokumentus Savivaldybės administracijai. Karantino 

laikotarpiais seniūnijos paslaugas teikė telefonu, elektroniniu paštu ir kontaktiniu būdu. 

Interesantams buvo siūloma paslaugų užsakymus pateikti elektroninėmis priemonėmis, 

konsultuojant ir suteikiant visą informaciją kaip tai būtų galima atlikti. Paslaugos, kurioms buvo 

būtinas kontaktinis bendravimas, teikė vieno langelio principu seniūnijų patalpose. Žemės ūkio 
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specialistų paslaugos buvo teikiamos kontaktiniu būdu, nes interesantai turėjo pasirašyti teikiamose 

dokumentuose, paraiškose.  

 

Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt skelbė Administracijos teikiamų 

administracinių paslaugų (toliau – paslaugos) sąrašą ir 185 jų aprašus. Viešųjų ir administracinių 

paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje (toliau – PASIS) buvo skelbiami 118 

Šilutės rajono savivaldybės teikiamų paslaugų aprašymai3. Paslaugas buvo galima pasiekti 

naudojantis nuoroda Savivaldybės interneto svetainėje Paslaugos → Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos teikiamų paslaugų katalogas.  

Interneto svetainėje www.lietuva.gov.lt (PASIS informacinėje sistemoje) prie visų paslaugų 

buvo nurodyta - „el. paslauga“. Patikrinę nustatėme, kad elektroniniu būdu gauti paslaugą buvo 

galima tik 56 atvejais. Iš jų 4 atvejais buvo nukreipiama į MEPIS (Metrikacijos paslaugų 

informacinė sistema) ir 10 – į SPIS (Socialinės paramos šeimai informacinė sistema) sistemą. 

Atsakingi asmenys turėtų inicijuoti, kad visomis paslaugomis būtų galima pasinaudoti elektroniniu 

būdu.  

Vidaus audito metu vertinome gyvenamosios vietos deklaravimo elektroninės paslaugos 

pasiekiamumą. Nustatėme, kad interneto svetainėje www.lietuva.gov.lt paslauga „Gyvenamosios 

vietos deklaravimas“ buvo aktyvi, tačiau elektroninė paslauga „Išvykimo iš Lietuvos Respublikos  

ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas“ minėtoje svetainėje – neaktyvi. Norint elektroniniu 

būdu deklaruoti išvykimą iš Lietuvos, reikėjo eiti į kitą interneto svetainę www.epaslaugos.lt ir 

rinktis paslaugą „Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos“. Tokiu būdu 

interesantams administracinė našta tik didėjo, nes paslaugų prieinamumas skirtingose vietose didino 

laiko sąnaudas ir klaidino, t. y. jie neradę paslaugos vienoje interneto svetainėje, galėjo nežinoti, 

kad yra galimybė gauti paslaugą kitoje.  

Audituojamu laikotarpiu beveik pusę metų Savivaldybės administracijos darbas buvo 

organizuojamas nuotoliniu būdu. Šiuo metu asmenims padidėjo poreikis naudotis elektroninėmis 

paslaugomis. Pavyzdžiui, metų pradžioje vietinės rinkliavos mokėtojai, kuriems priklauso 

lengvatos, ir juridiniai asmenys, kurie teikia deklaracijas, turi kreiptis į Savivaldybės 

administracijos Viešųjų paslaugų skyrių ar seniūnijas ir pateikti prašymus bei kitus pagrindžiančius 

dokumentus. Administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąraše nebuvo patvirtinta lengvatų 

už vietinę rinkliavą, juridinių asmenų deklaracijų pateikimo paslaugų aprašymai ir minėtos 

paslaugos (išskyrus konsultacijų apie atliekų tvarkymą, rūšiavimą, vietinės rinkliavos už atliekų 

tvarkymą mokesčio mokėjimą ir faktinio atliekų kiekio deklaravimą teikimas)  nebuvo skelbiamos 

                                                           
3 LR viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234 (su vėlesniais pakeitimais), 15 str. 3 d. 



4 

  Vidaus audito ataskaita 

Savivaldybės interneto svetainėje Paslaugos → Administracijos teikiamų administracinių paslaugų 

sąrašai ir aprašai. Nebuvo skelbiamos dokumentų formos, kur kreiptis ar teikti dokumentus. Taip 

pat nebuvo informacijos ir dokumentų formų reikalingų įgyvendinti Triukšmo valdymo įstatymo4 

reikalavimus: triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus 

gyvenamosiose vietovėse savivaldybės institucijoms turėjo pateikti informaciją apie triukšmo 

šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo 

priemones. Atsakingi asmenys nevykdė Administracijos direktoriaus įsakymo5, nes ne visa 

informacija apie teikiamas paslaugas buvo skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.  

Savivaldybės administracija įgyvendina „Paslaugų  teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje“ projektą. Projektu siekiama didinti Šilutės savivaldybėje 

gyvenančių asmenų pasitenkinimą aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybe ir teikiamų 

paslaugų prieinamumu visuomenei, taikant LEAN metodus. Metodai orientuoti į savivaldybės 

administracijos bei jai pavaldžių įstaigų darbo efektyvinimą, taip suteikiant paslaugos rezultatą per 

trumpesnį terminą bei mažiau apkraunant paslaugos gavėją administracine našta. Tikimasi, kad 

įgyvendinus minėtą projektą, bus sumažinta administracinė našta interesantams, gerės jų 

aptarnavimo kokybė. 

Vyriausybė rekomendavo6 savivaldybėms, vadovaujantis Administracinės naštos ūkio 

subjektams nustatymo metodika, vertinti teisės aktų projektų, numatančių naujus ar keičiančių 

galiojančius informacinius įpareigojimus ūkio subjektams, administracinę naštą ūkio subjektams. 

Vertinti sukuriamą administracinę naštą ūkio subjektams tikslinga, nes pertekliniai informaciniai 

įpareigojimai sukelia išlaidas ir nepatogumus verslui. Būtina iš anksto žinoti, kokias pasekmes ūkio 

subjektams sukels pakeitimai – taip galima pačiame pirmame etape įvertinti ir, galbūt, iš karto 

atsisakyti ketinimų įtvirtinti neproporcingus reikalavimus. Ataskaitos, deklaracijos, prašymai ir kt. 

yra ne tik renkami, tačiau ir apdorojami ir sisteminami. Tai sukelia administracinę naštą ne tik ūkio 

subjektams, kurie teikia duomenis, tačiau ir pačioms Savivaldybės institucijoms, kurioms reikia šią 

informaciją apdoroti ir saugoti. Būtų tikslinga, kad Savivaldybės administracijos teisės aktų 

projektų rengėjai įvertintų nauju ar keičiamu reglamentavimu sukuriamą administracinę naštą. 

Pavyzdžiui, ar tikslinga kasmet fizinių asmenų prašyti pateikti prašymą vietinės rinkliavos lengvatai 

gauti, pensininko pažymėjimą, pažymą apie deklaruotų asmenų skaičių. Jei asmuo vieną kartą 

pateikė pensininko pažymėjimą, ši informacija nekinta, informaciją apie deklaruotus asmenis gali 

seniūnijos pačios pasitikrinti duomenų bazėse (netikslinga prašyti, kad interesantai pateiktų 

                                                           
4 LR triukšmo valdymo įstatymas, 2004-10-26 Nr. IX-2499, 14 str. 2 d.  
5 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-10 įsakymas Nr. A1-159 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų“, 2 ir 3 p. 
6 LR Vyriausybės 2012-01-11 nutarimas Nr. 4 „Dėl administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos 

patvirtinimo“, 3 p. 
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popierinę pažymą). Aktuali informacija kasmet būtų ar asmenys yra dirbantys. Tai informacija, 

kurią gali gauti seniūnijų darbuotojai pasinaudoję duomenų bazėmis. Jei kasmet būtų peržiūrimi ir 

koreguojami tik lengvatų gaunančių asmenų sąrašai, tenkanti administracinė našta sumažėtų 

seniūnijų darbuotojams – sumažėtų dokumentų, kuriuos reikia saugoti bei apdoroti, kiekiai ir 

fiziniams asmenims nereikėtų kasmet pristatinėti tų pačių dokumentų.  

 

Rekomendacijų, pateiktų 2020-07-31 vidaus audito ataskaitoje Nr. 7 „Šilutės rajono 

savivaldybės vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas“ 

įgyvendinimas 

1. Tęsti Savivaldybės 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane numatytą administracinės 

naštos mažinimo priemonės įgyvendinimą (RR – didelis). 

Rekomendacija įgyvendinta, nes Savivaldybės 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane 

numatytą administracinės naštos mažinimo priemonę įgyvendino - 2020 m. nupirko 5 stacionarius 

kompiuterius, 2 nešiojamus kompiuterius, 6 monitorius, 17 spausdintuvų, 7 kameras, 2 modemus ir 

10 SSD diskų. Taip pat buvo atnaujinta vaizdo ir garso transliavimo įranga mažojoje ir didžiojoje 

salėse.   

2. Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams inicijuoti, kad priemonės, kurios 

mažina administracinę naštą, būtų įtrauktos į Savivaldybės strateginį veiklos planą (RR – didelis). 

Administracijos struktūrinių padalinių vadovai, išskyrus Komunikacijos skyriaus, nesiūlė 

administracinės naštos mažinimo priemonių įtraukti į Savivaldybės strateginį veiklos planą. 

Rekomendacija įgyvendinta iš dalies. 

3. Ūkio skyriui užtikrinti, kad paraiška mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais ir 

pranešimas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais atitiktų teisės aktų reikalavimus ir būtų 

skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje ( RR – didelis). 

Rekomendacija neįgyvendinta, nes Savivaldybės interneto svetainėje paraiška mažmeninei 

prekybai tabako gaminiais neatnaujinta ir pranešimo verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais 

forma nebuvo skelbiama interneto svetainėje.  

4. Užtikrinti, kad ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos ir dokumentų gavimo būtų 

išsiųstas licencijos prašytojui patvirtinimas, kad paraiška ir dokumentai gauti (RR – vidutinis). 

Rekomendacija įgyvendinta, vertinome 2020 m. liepos – gruodžio mėn. gautas paraiškas 

licencijoms gauti tabako ar alkoholio prekybai ir  neatitikimų nenustatėme. 

5. Užtikrinti, kad siunčiamus raštus pasirašytų asmenys, turintys tam teisę (RR – didelis). 
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Prieš išduodant licencijas, licenciją išduodanti institucija turėjo kreiptis į Valstybinę mokesčių 

inspekciją, Informatikos ir ryšių departamentą bei kitas institucijas. Rekomendacija įgyvendinta, nes 

siunčiamus raštus pasirašė Administracijos direktorius. 

Išvados: 

1. Savivaldybės 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane numatytą administracinės 

naštos mažinimo priemonę 2020 m. įgyvendino.  

2. Iš 118 interneto svetainėje www.lietuva.gov.lt skelbiamų elektroninių paslaugų, gauti 

paslaugą buvo galima tik 56 atvejais. Atsakingi asmenys turėtų inicijuoti, kad visomis 

paslaugomis būtų galima pasinaudoti elektroniniu būdu.  

3. Elektroninės paslaugos „Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos“ 

prieinamumas skirtingose interneto svetainėse didino administracinę naštą ir klaidino 

interesantus.  

4. Atsakingi asmenys nevykdė Administracijos direktoriaus įsakymo7, nes vietinės 

rinkliavos lengvatų suteikimo, pranešimo dėl triukšmo atliekant statybos, remonto darbus ir 

kitos paslaugos nebuvo skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje.  

5. Vidaus auditorių nuomone, yra galimybė sumažinti administracinę naštą vietinės 

rinkliavos už atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo srityje.  

6. Nevykdė LR Vyriausybės rekomendacijos8, nes nevertino rengiamų teisės aktų 

projektų, numatančių naujus ar keičiančius galiojančius informacinius įpareigojimus, 

sukuriamos administracinės naštos.  

7. Vidaus audito ataskaitoje „Šilutės rajono savivaldybės vykdomų administracinės 

naštos mažinimo priemonių vertinimas“ (2020-07-31 Nr. 7)  iš 5 pateiktų rekomendacijų 3 

įgyvendino. Vieną įgyvendino iš dalies, nes nesilaikant Administracinės naštos mažinimo 

įstatymo, Administracijos struktūriniai padaliniai, išskyrus Komunikacijos skyrių, 

administracinės naštos mažinimo priemonių nesiūlė įtraukti į Savivaldybės strateginį veiklos 

planą. Vienos rekomendacijos neįgyvendino, nes Savivaldybės interneto svetainėje 

neatnaujino paraiškos mažmeninei prekybai tabako gaminiais ir neskelbė pranešimo verstis 

mažmenine prekyba tabako gaminiais formos.  

Rekomendacijos: 

1. Administracijos struktūriniams padaliniams peržiūrėti teikiamų paslaugų teisinį 

reglamentavimą ir numatyti administracinės naštos mažinimo priemones (Rekomendacijos 

reikšmingumas (toliau – RR) – didelis)). 

                                                           
7 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-10 įsakymas Nr. A1-159 „Dėl Šilutės rajono 

savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų“, 2 ir 3 p. 
8 LR Vyriausybės 2012-01-11 nutarimas Nr. 4 „Dėl administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos 

patvirtinimo“, 3 p. 
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2. Inicijuoti, kad interneto svetainėje www.lietuva.gov.lt būtų galimybė visas 

administracines paslaugas gauti elektroniniu būdu (RR – didelis). 

3. Administracijos struktūriniams padaliniams užtikrinti, kad visų teikiamų paslaugų 

aprašai būtų skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje Administracijos teikiamų 

administracinių paslaugų sąraše; atnaujinti paraiškos mažmeninei prekybai tabako gaminiais 

formą ir paskelbti pranešimo verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais formą (RR  -

didelis). 

4. Vertinti teisės aktų projektų, numatančių naujus ar keičiančių galiojančius 

informacinius įpareigojimus ūkio subjektams, sukuriamą administracinę naštą (RR – didelis). 

 

Skyriaus vedėja                 Aurelija Tamošauskienė 

 

Vyriausioji vidaus auditorė      Silvija Tverskienė                      


