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Vidaus audito pagrindas: Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022 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 2022-01-03 iki 2022-01-28.    

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 metai.  

Vidaus audito procedūros: pokalbis, patikrinimas, analitinės procedūros. 

Vidaus audito subjekto atsakingi asmenys: Šilutės rajono savivaldybės administracija. 

VIDAUS AUDITO REZULTATAI 

Administracinės naštos mažinimo tikslas yra užtikrinti darnų administracinės naštos 

mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis 

sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų1. 

Savivaldybės 2021-2023 metų strateginiame veiklos plane2 numatė 1 administracinės naštos 

mažinimo priemonę - elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, 

 
1 LR administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386, 1 str. 1 p.  
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mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims. Komunikacijos skyrius 

informavo, kad 2021 m. Savivaldybės administracija įsigijo 8 kompiuterius su monitoriais ir 

programine įranga, 3 nešiojamus kompiuterius, 5 monitorius. Taip pat išsinuomojo 5 spalvotus 

daugiafunkcinius spausdintuvus ir 12 nespalvotų. Nespalvoti spausdintuvai skirti seniūnijoms. 

Priemonę įgyvendino iš dalies, nes turėjo įsigyti 10 kompiuterių ir 2 serverius, tačiau įsigijo 13 

kompiuterių ir neįsigijo serverių. Atnaujino dokumentų valdymo sistemos serverio operacinę 

sistemą.  

Savivaldybės 2022-2024 metų strateginiame veiklos plane3 numatyta ta pati administracinės 

naštos mažinimo priemonė ir jos įgyvendinimo vertinimo kriterijus – nupirkti 10 kompiuterių ir 2 

serverius.  

Vadovaujantis Administracinės naštos mažinimo įstatymu4, administracinės naštos mažinimo 

priemonės turi būti įtraukiamos į Savivaldybės strateginį veiklos planą. Administracijos struktūrinių 

padalinių vadovai, išskyrus Komunikacijos skyriaus, administracinės naštos mažinimo priemonių 

nesiūlė įtraukti į Savivaldybės strateginį veiklos planą. 

Administracijos struktūrinių padalinių vadovų raštu klausėme, ar ėmėsi (jei taip, kokių) 

priemonių mažinti administracinę naštą 2021 metais. Komunikacijos skyrius pateikė informaciją, 

kad siekiant mažinti administracinę naštą įsigyti ir integruoti 3 papildomi dokumentų valdymo 

sistemos KONTORA moduliai: viešųjų pirkimų, personalo valdymo ir sutarčių modulis. Šilutės 

rajono savivaldybės interneto svetainė buvo pritaikyta neįgaliesiems, įdiegtas automatinis vertimas į 

anglų, rusų, vokiečių kalbas.  

Kaimo reikalų skyrius informavo, kad žemės ūkio subjektams suteikiama galimybė atnaujinti, 

įregistruoti, išregistruoti žemės ūkio valdas ir ūkininko ūkius prisijungus prie VŪRAP5 sistemos.  

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui sveikatos priežiūros įstaigos bei notarai per 

elektronines sistemas teikė dokumentus, reikalingus aktų įrašams sudaryti. Siekiant sumažinti 

administracinę naštą teikiant civilinės metrikacijos paslaugas, atsakingi asmenys siūlė įdiegti 

bankinių mokėjimo kortelių skaitytuvus.  

Socialinės paramos skyrius informavo, kad interesantams buvo suteikta galimybė prašymus 

dėl socialinės paramos skyrimo teikti ir telefonu. 

Planavimo ir plėtros skyrius nurodė, kad Savivaldybės ruošiami dokumentai derinami ir 

vizuojami elektronine forma. Sutartys, papildomi susitarimai, protokolai pasirašomi elektroniniu 

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

2023 metų strateginis veiklos planas. 
3 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021-12-16 sprendimu Nr. T1-851 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės 2022-

2024 metų strateginis veiklos planas. 
4 LR administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386, 6 str. 1 d.  
5 LR žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro administravimo portalas. 
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parašu. Informavo, kad 2021 m. LEAN sistemos diegimui buvo gautas papildomas finansavimas ir į 

projektą įtrauktos 35 kultūros ir švietimo įstaigos. Audituojamuoju laikotarpiu Savivaldybės 

administracijos pastato pirmame aukšte įrengtas interaktyvus stendas, kuris svarbus bekontakčiam 

bendravimui – klientas neužėjęs į Administracijos patalpas gali ekrane matyti aktualią informaciją, 

klientų priėmimo tvarką ir kitą naudingą informaciją. 2021 m. nupirkta eilių valdymo sistema, kuri 

sujungs „Vieno langelio“ ir Socialinės paramos skyriaus darbą priimant interesantus.  

Ekstremalios situacijos laikotarpiu Šilutės rajono savivaldybės administracijoje interesantai 

aptarnaujami nuotoliniu būdu arba Administracijos pirmo aukšto koridoriuje. Asmenų aptarnavimas 

Administracijos pastato koridoriuje neužtikrino interesantų asmeninės informacijos 

konfidencialumo. Įgyvendinant projektą „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje“, numatyta įrengti klientų aptarnavimui skirtą patalpą.  

Viešųjų paslaugų skyrius informavo, kad 2021 m. buvo sudaryta vietinės rinkliavos už atliekų 

surinkimą ir žemės nuomos mokesčio pranešimų, jų skolos priminimų spausdinimo ir suvokavimo 

paslaugos sutartis su AB „Lietuvos paštas“.  

Seniūnijos administracinės naštos mažinimo priemone įvardino tarpininkavimo paslaugą 

perduodant gyventojų prašymus ar kitus dokumentus Savivaldybės administracijai. Karantino 

laikotarpiais 2021 m. seniūnijos gyventojams paslaugas teikė telefonu, elektroniniu paštu ir 

kontaktiniu būdu.  

Vidaus audito metu elektroninių paslaugų puslapis www.lietuva.gov.lt neveikė, buvo rodomas 

pranešimas „Šiuo metu atliekami puslapio atnaujinimo darbai. Laikinai dalis paslaugų yra 

pasiekiama per epaslaugų portalą“. 

Interneto svetainėje www.epaslaugos.lt buvo skelbiamos 39 elektroninės paslaugos, kurias 

teikė Šilutės rajono savivaldybė.  

Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt skelbė 146 paslaugų aprašymus. 

Neskelbė „Leidimo važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) 

sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo“ paslaugos aprašymo. Interneto svetainėje 

www.epaslaugos.lt minėtą paslaugą buvo galima užsisakyti. 

Naudojant elektroninį parašą 2021 metais buvo pasirašyti 1 033 siunčiami dokumentai iš 

6760, t. y. 15 % nuo visų siunčiamų dokumentų; 145 sutartys iš 778, t. y. 19 % nuo visų pasirašytų 

sutarčių; 17 kitų dokumentų. 

Savivaldybė yra prisijungusi prie „e. pristatymo“ – nacionalinės elektroninių pranešimų ir 

elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinės sistemos. Per 

„e. pristatymo“ sistemą gautos 3 184 siuntos, išsiųstos – 935.  

http://www.lietuva.gov.lt/
https://www.epaslaugos.lt/portal/
http://www.epaslaugos.lt/
http://www.silute.lt/
http://www.epaslaugos.lt/
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Administracijos struktūriniai padaliniai ir seniūnijos pateikė informaciją apie 2021 m. 

suteiktas elektronines paslaugas (žr. 1 lentelė, 1 paveikslėlis).  

 

1 lentelė. Elektroniniu (nuotoliniu) būdu suteiktų paslaugų analizė Savivaldybės administracijos 

skyriuose 2021 m.  

Eil. 

Nr. 

Administracijos skyrius El. paslauga Kiekis, 

vnt. 

1. Komunikacijos skyrius Prašymai elektroniniu būdu 302 

2. Teisės ir civilinės 

metrikacijos skyrius 

Paslaugos per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos 

deklaravimo informacinę sistemą (MGVDIS) ir 

elektroniniu paštu arba kitas elektronines priemones 

1 211 

3. Socialinės paramos skyrius Paslaugos per Socialinės paramos šeimai informacinę 

sistemą 

530 

4. Kaimo reikalų skyrius Elektroninės ir kitu būdu suteiktos paslaugos 396 

5.  Planavimo ir plėtros skyrius Dauguma rangovų, tiekėjų sąskaitas pateikė per e-sąskaita 

sistemą. Visos projektų paraiškos, mokėjimų prašymai 

teikiami per sistemas.  

 

6. Viešųjų pirkimų skyrius  Viešieji pirkimai per CPO LT ir CVP IS priemonėmis  58 

7. Švietimo ir kultūros skyrius Centralizuoto vaikų priėmimo į darželius prašymai 700 

8. Viešųjų paslaugų skyrius Elektroniniai pranešimai dėl atliekų ir žemės nuomos 

mokesčio 

3 195 

9. Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Juridinių ir fizinių asmenų pateikti prašymai ŽPDRIS, 

Infostatyba, TPDR ir TPDRIS sistemose 

843 

 

1 pav. Elektroniniu (nuotoliniu) būdu suteiktų paslaugų analizė seniūnijose 2021 m.  
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Vidaus audito metu vertinome vienkartinės išmokos įsikurti paslaugos suteikimą, kurį 

administravo Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.  

Vadovaujantis Išmokų vaikams įstatymu6, asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa 

(rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos 

sudarymo, skiriama 75 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka įsikurti. Vienkartinės 

 
6 LR išmokų vaikams įstatymas, 1994-11-03 Nr. I-621 (aktuali redakcija 2021-01-01 – 2021-12-31), 13 str. 1 d.  
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išmokos įsikurti dydis 2021 m. buvo 3 000 Eur, nuo 2022 m. – 3 150 Eur. Socialinės paramos 

skyriaus vedėjas 2021 m.  priėmė 6 sprendimus dėl vienkartinės išmokos skyrimo.  

Vienkartinė išmoka įsikurti pervedama viso dydžio arba dalimis tiesiogiai kredito teikėjui, 

būsto savininkui, automobilio pardavėjui, darbų atlikėjui, kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui 

pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pateikimo dienos7.  

Išmokos gavėjai pateikė sąskaitas, kuriose prekės ar paslaugos gavėjas buvo nurodytas Šilutės 

rajono savivaldybės administracija. Dokumentai turėjo būti pateikti išmokos gavėjų vardu, nes tai 

ne Administracijos įsigytos prekės ar paslaugos. Įsigyjant registruojamą turtą, pavyzdžiui, 

automobilį, išmokos gavėjams didėjo administracinė našta. Paramos gavėjai turėjo patirti 

papildomas finansines ir laiko sąnaudas, registruodami automobilį savo vardu. Iškyla rizika, kad 

įsigijus buitinę ir kompiuterinę techniką, paramos gavėjai negalės pasinaudoti garantiniu 

aptarnavimu, nes jie neturi sąskaitos – faktūros savo vardu. 

Minėta paslauga buvo teikiama kontaktiniu būdu, elektroniniu būdu suteikti paslaugą 

galimybė nebuvo sudaryta.  

2021-11-16/ 2022-01-16 buvo vykdoma Šilutės rajono gyventojų apklausa. Kai kurie 

klausimai nebuvo konkretūs, todėl neaišku koks buvo apklausos tikslas. Pavyzdžiui, klausimo 

„Kaip manote, ar rajono savivaldybės institucijos (savivaldybės meras, taryba, administracijos 

direktorius, administracija, seniūnija. seniūnas ir kt.) yra korumpuotos (paperkamos)?“ gauti 

rezultatai parodė tik respondentų nuomonę, bet ne konkrečią informaciją ar respondentai susidūrė su 

minimų institucijų darbuotojų korupcijos apraiškomis. 46% respondentų klientų aptarnavimą 

Savivaldybės administracijoje įvertino vidutiniškai, 26% - gerai, 13% - labai gerai. Ar naudojasi 

elektroninėmis paslaugomis, 80% atsakė „taip“, tačiau į klausimą „kodėl nesinaudoja 

elektroninėmis paslaugomis?“ 64% atsakymo nepateikė.  

Vyriausybė rekomendavo8 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. 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.  

 
7 LR Vyriausybės 2004-06-28 nutarimu Nr. 801 patvirtinti Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai (aktuali 

redakcija nuo 2020-07-01), 40 p. 
8 LR Vyriausybės 2012-01-11 nutarimas Nr. 4 „Dėl administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos 

patvirtinimo“, 3 p. 
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Rekomendacijų, pateiktų 2021-07-12 vidaus audito ataskaitoje Nr. 6 „Šilutės rajono 

savivaldybės vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas“, 

įgyvendinimo vertinimas: 

1. Visiems administracijos struktūriniams padaliniams į Savivaldybės strateginį veiklos 

planą įtraukti administracinės naštos mažinimo priemones (rekomendacijos reikšmingumas 

(toliau – RR) – didelis)). 

Rekomendacija įgyvendinta iš dalies, nes Administracijos struktūrinių padalinių vadovai, 

išskyrus Komunikacijos skyriaus, nesiūlė administracinės naštos mažinimo priemonių įtraukti į 

Savivaldybės strateginį veiklos planą. 

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

apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus savivaldybėje organizuotų vienas struktūrinis 

padalinys (RR -  didelis). 

Rekomendacija neaktuali, nes nuo 2021-11-01 pasikeitus Želdynų įstatymui9, neliko 

reikalavimo, kad želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus 

savivaldybėje organizuotų vienas struktūrinis padalinys. 

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). 

Rekomendacija neaktuali, Administracijos direktoriaus įsakymu nebuvo paskirtas įgaliotas 

asmuo, nes naujose Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėse10 nurodė, kad leidimus išduoda 

Administracijos direktorius.  

Savivaldybės taryba patvirtino11 Šilutės rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir 

tvarkymo komisiją ir minėtos komisijos nuostatus. Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas M. 

B. informavo, kad komisija dar nebuvo susirinkusi ir išvadų neteikė.  

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

kad siunčiami dokumentai būtų pasirašyti Savivaldybės vadovų ar Administracijos 

direktoriaus įsakymu įgaliotų asmenų (RR – didelis).   

Rekomendacija įgyvendinta iš dalies, nes DVS sistemoje registruojami lydraščiai, su kuriais 

leidimai siunčiami paslaugos gavėjui. Leidimus pasirašė Administracijos direktorius. 

 

 

 
9 LR želdynų įstatymas, 2007-06-28 Nr. X-1241 (aktuali redakcija nuo 2021-11-01). 
10 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021-11-25 sprendimu Nr. T1-846 patvirtintos Šilutės rajono savivaldybės 

želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės. 
11 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021-11-25 sprendimas Nr. T1-847 „Dėl Šilutės rajono želdynų ir želdinių 

apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 
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Išvados: 

1. Vidaus audito 2021-07-12 ataskaitoje Nr. 6 „Šilutės rajono savivaldybės vykdomų 

administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas“ iš 4 pateiktų rekomendacijų 2 

įgyvendino iš dalies ir 2 neaktualios.  

2. Savivaldybės 2021-2023 metų strateginiame veiklos plane numatytą administracinę 

naštos mažinimo priemonę 2021 m. įgyvendino iš dalies. 

3. Savivaldybės interneto svetainėje neskelbė „Leidimo važiuoti vietinės reikšmės 

viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo“ 

paslaugos aprašymo. 

4. Asmenų aptarnavimas Administracijos pastato pirmojo aukšto koridoriuje 

neužtikrino  interesantų asmeninės informacijos konfidencialumo. 

5. Vienkartinės išmokos įsikurti gavėjai pateikė sąskaitas, kuriose prekės ar paslaugos 

gavėjas buvo nurodytas Šilutės rajono savivaldybės administracija, nors jos nebuvo skirtos  

Administracijai. 

6. Gyventojų apklausos klausimai buvo įvairių sričių ir nekonkretūs, todėl gauti 

rezultatai neinformatyvūs. 

7. Nesilaikė Vyriausybės rekomendacijų12, nes nevertino teisės aktų projektų, 

numatančių naujus ar keičiančių galiojančius informacinius įpareigojimus ūkio subjektams, 

sukeliamą administracinę naštą. 

Rekomendacijos: 

1. Visiems skyriams ieškoti administracinės naštos mažinimo būdų ir siūlyti 

administracinės naštos mažinimo priemones (rekomendacijos reikšmingumas (toliau – RR) - 

didelis). 

2. Savivaldybės interneto svetainėje skelbti „Leidimo važiuoti vietinės reikšmės 

viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis 

išdavimas“ paslaugos aprašymą (RR – didelis). 

3. Aptarnaujant klientus Administracijos pirmo aukšto vestibiulyje, užtikrinti jų 

asmeninės informacijos konfidencialumą (RR – didelis). 

4. Užtikrinti, kad vienkartinės išmokos įsikurti gavėjai pagrindžiančius dokumentus už 

įsigytas prekes ar paslaugas pateiktų išmokos gavėjų vardu (RR – vidutinis). 

5. Gyventojų apklausų klausimus formuluoti taip, kad gaunami rezultatai būtų  

informatyvūs ir tikslingi (RR – vidutinis). 

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

patvirtinimo“, 3 p. 



8 

  Vidaus audito ataskaita 

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

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

7. Spręsti klausimą dėl bankinių mokėjimo kortelių skaitytuvo diegimo atsiskaitymui už 

civilinės metrikacijos paslaugas (RR – vidutinis). 

 

 

Skyriaus vedėja                  Aurelija Tamošauskienė 

 

 

Vyriausioji vidaus auditorė         Silvija Tverskienė                      


