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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 vertinimo kriterijus/ 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 2021-06-07 iki 2021-07-12 

(nuo 2021-06-21 iki 2021-07-02 vyr. vidaus auditorės kasmetinės atostogos).    

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:  2021 metų I pusmetis.  

Vidaus audito procedūros: pokalbis, patikrinimas, analitinės procedūros. 

Vidaus audito subjekto atsakingi asmenys: Šilutės rajono savivaldybės administracija. 

 

Administracinė našta – laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti 

asmenys vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti 

informacinius įpareigojimus1.  

Savivaldybės 2021-2023 metų strateginiame veiklos plane2 Efektyvaus Savivaldybės valdymo 

programoje buvo numatyta viena administracinės naštos mažinimo priemonė - elektroninės 

 
1 LR administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386, 2 str. 1 d.  
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demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant administracinę naštą 

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“, 2021 m. turėjo 

įsigyti 10 kompiuterių ir 2 serverius. Komunikacijos skyrius informavo, kad 2021 m. I pusmetį 

nupirkti 7 stacionarūs kompiuteriai, 3 nešiojami kompiuteriai, 7 monitoriai, 5 programinės įrangos 

licencijos. 

Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt skelbė Administracijos teikiamų 

administracinių paslaugų (toliau – paslaugos) sąrašą ir 174 jų aprašus. Viešųjų ir administracinių 

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

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 69 atvejais iš 118. Minėtoje interneto svetainėje buvo skelbiamos dvi elektroninės paslaugos 

„Leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo 

darbams (PAS30686)“ ir „Leidimo kirsti persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus 

išdavimas (PAS2480)“. Pirmoji paslauga buvo neaktyvi, elektroniniu būdu pateikti prašymo taip pat 

nebuvo galimybės. Informacija turėtų būti atnaujinta. Audituojamu laikotarpiu nei vienas prašymas 

dėl leidimo kirsti persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimo nebuvo 

pateiktas elektroniniu būdu.  

Vidaus audito metu vertinome leidimų kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus 

medžius išdavimą. Vadovaujantis Viešųjų paslaugų skyriaus nuostatais4, skyrius turėjo kontroliuoti 

kaip fiziniai, juridiniai asmenys laikosi želdinių apsaugos taisyklių. Architektūros ir urbanistikos 

skyrius turėjo nagrinėti medžių (ir kitų želdinių) persodinimo, kirtimo ar kitokio jų pašalinimo, 

genėjimo, gydymo klausimus Savivaldybės teritorijoje (komisijos sudėtyje)5. Tuo nesilaikant 

Želdynų įstatymo6, nes želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus 

savivaldybėje turėjo organizuoti vienas struktūrinis padalinys arba atsakingas savivaldybės 

tarnautojas. 

 
2 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020-12-17 sprendimu Nr. T1-529 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės 2021-

2023 metų strateginis veiklos planas. 
3 LR viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17 Nr. VIII-1234 (su vėlesniais pakeitimais), 15 str. 3 d. 
4 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-31 įsakymu Nr. A2-24 patvirtinti Viešųjų paslaugų 

skyriaus nuostatai, 5.22 p. 
5 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-10 įsakymu Nr. A2-82 patvirtinti Architektūros ir 

urbanistikos skyriaus nuostatai, 2.2.35 p. 
6 LR želdynų įstatymas, 2007-06-28 Nr. X-1241 (aktuali redakcija nuo 2020-01-01), 10 str. 2 d.  

http://www.lietuva.gov.lt/
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Vadovaujantis Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis7, asmuo, prašantis išduoti leidimą 

kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, turėjo pateikti Šilutės 

rajono savivaldybei nustatytos formos prašymą. Pagal reglamentavimą neaišku ar prašymai turi būti 

teikiami Administracijai, ar seniūnijoms. Gyventojai prašymus teikė ir seniūnijoms, ir 

Administracijai. Siekiant mažinti administracinę naštą gyventojams, visi prašymai turėtų būti 

priimami Administracijoje – nesvarbu ar privačioje valdoje, ar valstybinėje žemėje augo medis dėl 

kurio teikiamas prašymas.  

Gavus prašymą Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo ar komisija turėjo įvertinti 

prašomų kirsti, persodinti kitaip pašalinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų būklę vietoje ir 

kirtimo priežastis8. Leidimus išdavė arba atsisakė išduoti Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas 

M. B. Tuo nesilaikant minėtų taisyklių, nes Administracijos direktorius neįgaliojo vyr. specialisto 

M. B. vertinti prašymų ir išduoti leidimų.  

Atsakingi asmenys nesilaikė Savivaldybės dokumentų valdymo tvarkos aprašo9, nes 

neregistravo siųsti parengtų leidimų DVS sistemoje. Taip pat nevykdė reikalavimo, kad siunčiami 

dokumentai būtų pasirašyti Savivaldybės vadovų ar Administracijos direktoriaus įsakymu įgaliotų 

asmenų: leidimus pasirašė vyr. specialistas M. B., lydraščių, kuriuos turėjo pasirašyti minėti 

asmenys, nerengė.  Vyr. specialisto pateiktoje leidimų byloje nebuvo leidimo Nr. MK 37, kadangi 

leidimų registracijos žurnalas nepildomas, nenurodytos priežastys kodėl trūksta leidimo. Vidaus 

audito metu vyr. specialistas informavo, kad Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 

ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius nederino leidimo, todėl jis nebuvo išduotas. Leidimų 

byloje minėtos informacijos nebuvo.  

Savivaldybės administracijoje įgyvendinus „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje“ projektą paslaugos bus suteikiamos per trumpesnį terminą 

bei mažiau apkraunant paslaugos gavėją administracine našta. Audituojamu laikotarpiu 

Savivaldybės administracija vykdė Asmenų aptarnavimo Šilutės rajono savivaldybės 

administracijoje kokybės vertinimo apklausą.   

Rekomendacijų, pateiktų 2021-02-12 vidaus audito ataskaitoje Nr. 2 „Šilutės rajono 

savivaldybės vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas“ 

įgyvendinimas 

 
7 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T1-577 patvirtintos Šilutės rajono savivaldybės 

želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės, 13 p. 
8 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T1-577 patvirtintos Šilutės rajono savivaldybės 

želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės, 16 p. 
9 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-04 įsakymu Nr. A1-640 patvirtintas Savivaldybės 

dokumentų valdymo tvarkos aprašas, 29 ir 30 p. 
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1. Administracijos struktūriniams padaliniams peržiūrėti teikiamų paslaugų teisinį 

reglamentavimą ir numatyti administracinės naštos mažinimo priemones (Rekomendacijos 

reikšmingumas (toliau – RR) – didelis)). 

Rekomendacija įgyvendinta iš dalies, nes Administracijos struktūrinių padalinių vadovai, 

išskyrus Komunikacijos skyriaus, administracinės naštos mažinimo priemonių neįtraukė į 

Savivaldybės strateginį veiklos planą. 

2. Inicijuoti, kad interneto svetainėje www.lietuva.gov.lt būtų galimybė visas administracines 

paslaugas gauti elektroniniu būdu (RR – didelis). 

Vidaus audito metu nustatėme, kad elektroniniu būdu interneto svetainėje www.lietuva.gov.lt 

gauti paslaugą buvo galima 69 atvejais iš 118.  

Rekomendacija įgyvendinta iš dalies. 

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). 

Rekomendacija įgyvendinta, nes Savivaldybės interneto svetainėje pranešimo verstis 

mažmenine prekyba tabako gaminiais forma buvo skelbiama.  

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

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

Rekomendacija neįgyvendinta, nes nevertino teisės aktų projektų, numatančių naujus ar 

keičiančių galiojančius informacinius įpareigojimus ūkio subjektams, sukuriamą administracinę 

naštą10. 

Išvados: 

1. Nevykdė Administracinės naštos mažinimo įstatymo reikalavimų, nes ne visi 

Administracijos struktūriniai padaliniai administracinės naštos mažinimo priemones įtraukė į 

Savivaldybės strateginį veiklos planą.   

2. Nesilaikant Želdynų įstatymo11, želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir 

priežiūros darbus savivaldybėje turėjo organizuoti vienas struktūrinis padalinys arba 

atsakingas savivaldybės tarnautojas, tačiau minėtą funkciją vykdė Architektūros ir 

urbanistikos bei Viešųjų paslaugų skyriai. 

 
10 LR Vyriausybės 2012-01-11 nutarimas Nr. 4 „Dėl administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos 

patvirtinimo“, 3 p. 
11 LR želdynų įstatymas, 2007-06-28 Nr. X-1241 (aktuali redakcija nuo 2020-01-01), 10 str. 2 d.  
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3. Nesilaikant Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių12, leidimus išdavė arba atsisakė 

išduoti Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas M. B., nors Administracijos direktorius 

neįgaliojo minėto specialisto vertinti prašymų ir išduoti leidimų. 

4. Nesilaikė Savivaldybės dokumentų valdymo tvarkos aprašo13, nes neregistravo siųsti 

parengtų leidimų DVS sistemoje. Taip pat nevykdė reikalavimo, kad siunčiami dokumentai 

būtų pasirašyti Savivaldybės vadovų ar Administracijos direktoriaus įsakymu įgaliotų 

asmenų.   

5. Vidaus audito ataskaitoje „Šilutės rajono savivaldybės vykdomų administracinės 

naštos mažinimo priemonių vertinimas“ iš 4 pateiktų rekomendacijų 1 įgyvendino, 2 

įgyvendino iš dalies, nes Administracijos struktūriniai padaliniai, išskyrus Komunikacijos 

skyrių, administracinės naštos mažinimo priemonių neįtraukė į Savivaldybės strateginį 

veiklos planą ir interneto svetainėje www.lietuva.gov.lt ne visas paslaugas buvo galima gauti 

elektroniniu būdu. Vienos rekomendacijos neįgyvendino, nes nevertino teisės aktų projektų, 

numatančių naujus ar keičiančių galiojančius informacinius įpareigojimus ūkio subjektams, 

sukuriamą administracinę naštą. 

Rekomendacijos: 

1. Visiems administracijos struktūriniams padaliniams į Savivaldybės strateginį veiklos 

planą įtraukti administracinės naštos mažinimo priemones (rekomendacijos reikšmingumas 

(toliau – RR) – didelis)). 

2. Vadovaujantis Želdynų įstatymu, užtikrinti, kad želdynų planavimo, kūrimo, 

apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus savivaldybėje organizuotų vienas struktūrinis 

padalinys (RR -  didelis). 

3. Inicijuoti, kad Administracijos direktorius įgaliotų Administracijos darbuotoją, kuris 

vertintų prašymus ir išduotų leidimus, kuriems nereikia želdynų ir želdinių apsaugos ir 

priežiūros komisijos išvados (RR – didelis). 

4. Registruoti siųsti parengtus leidimus DVS sistemoje. Taip pat vykdyti reikalavimą, 

kad siunčiami dokumentai būtų pasirašyti Savivaldybės vadovų ar Administracijos 

direktoriaus įsakymu įgaliotų asmenų (RR – didelis).   

 

Vyriausioji vidaus auditorė      Silvija Tverskienė                      

 
12 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T1-577 patvirtintos Šilutės rajono savivaldybės 

želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės, 16 p. 
13 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-04 įsakymu Nr. A1-640 patvirtintas Savivaldybės 

dokumentų valdymo tvarkos aprašas, 29 ir 30 p. 


