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Vidaus audito pagrindas: Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022 metų 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 Milda Budrevičienė.  

Vidaus audito atlikimo terminai: vidaus auditas vykdytas nuo 2022-06-21 iki 2022-07-08 . 

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: 2022 m. I pusmetis. 

Vidaus audito procedūros: pokalbiai, patikrinimai, analitinės procedūros 

Vidaus audito subjekto atsakingi asmenys: Šilutės rajono savivaldybės administracija. 

VIDAUS AUDITO REZULTATAI 

Administracinės naštos mažinimo įstatyme1 (toliau – Įstatymas) nurodyta, kad  administracinės 

naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių 

strateginių veiklos planų projektus. Šilutės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginiame 

veiklos plane2, Efektyvaus savivaldybės valdymo programoje Nr. 6 ir Investicijų pritraukimo ir verslo 

 
1 LR administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-08 Nr. XI-2386, 6 str. 1 d.  
2 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022-03-31 sprendimas Nr. T1-949 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 16 d. sprendimo 

Nr. T1-851 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2022 – 2024 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patikslinimo“. 
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vystymo programoje Nr. 8, buvo 3 administracinės naštos mažinimo priemonės, kurių įgyvendinimas 

numatytas 2022 metais.   

1. Priemonei „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šilutės rajono 

savivaldybėje“ skyrė 15 300 Eur. Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijus – įdiegta viena 

aptarnavimo kokybei gerinti skirta priemonė. Priemonę planuojama įgyvendinti 2022 m. II pusmetį, 

kai bus įdiegta eilių valdymo sistema.  

Įgyvendinant projektą iki šiol įvykdė 9 veiklas, pavyzdžiui: įdiegė LEAN sistemą Savivaldybės 

administracijoje ir jai pavaldžiose 35 įstaigose, patvirtino klientų aptarnavimo kokybės standartą,  

pateikė paslaugų procesų optimizavimo Savivaldybėse administracijoje ir pavaldžiose įstaigose 

galimybių tyrimo ataskaitą ir optimizuotų vykdomų procesų dokumentacijos rinkinį, įrengė dvipusį 

informacinį stendą ir kt. 

2. Priemonei „Bevielio interneto diegimas viešosiose Šilutės rajono savivaldybės erdvėse“ 

skyrė 2 000 Eur. Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijus – įrengti bevieles interneto zonas. 

Planavimo ir plėtros skyrius informavo, kad bevielis internetas 7 Savivaldybės erdvėse įdiegtas 2020 

metais, todėl Savivaldybė turi palaikyti interneto tiekimą tose erdvėse. Priemonė įgyvendinta, tačiau 

vidaus auditorių nuomone, 2023-2025 metų Savivaldybės strateginiame veiklos plane būtina pakeisti 

šios priemonės vertinimo kriterijų.   

3. Priemonei „Elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, 

mažinant administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims (kompiuterinės technikos, 

programinės įrangos įsigijimas ir eksploatavimas, licencijų įsigijimas)“ skyrė 30 000 Eur 10 

kompiuterių ir 2 serverių įsigijimui. Priemonę įgyvendino iš dalies, nes Komunikacijos skyrius 

nurodė, kad įsigijo 10 kompiuterių, tačiau dar neįsigijo serverių.  

Komunikacijos skyrius nurodė, kad pradėjus rengti, pasirašyti ir siųsti dokumentus per 

dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS) ,,Kontora” ir jos modulį „Raštinės“ (prijungtos 38 

Savivaldybės biudžetinės įstaigos) arba naudojant kitas elektronines priemones, susirašinėjimas tarp 

fizinių ir juridinių asmenų ir keitimasis informacija vyko daug greičiau, mažėjo darbo laiko sąnaudos, 

kanceliarinės bei pašto išlaidos. Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojams buvo 

sudarytos visos techninės sąlygos dalyvauti pasitarimuose, konferencijose ir mokymuose nuotoliniu 

būdu. Darbuotojams, negalintiems dirbti iš savo darbo vietos, buvo sudarytos galimybės dirbti 

nuotoliniu būdu (suteikta prieiga prie DVS, galimybė naudotis  elektroniniu paštu, tarnybiniu  

mobiliuoju telefonu).  

Vadovaujantis Įstatymo 6 str. 2 d., informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių 

vykdymą turi būti skelbiama ir ne rečiau kaip kartą kas pusmetį atnaujinama savivaldybių interneto 
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svetainėse. Savivaldybėje nesilaikė šios nuostatos, nes informacijos apie administracinės naštos 

mažinimo priemonių vykdymą neskelbė internetinėje svetainėje. 

Savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnų klausėme, kokių priemonių ėmėsi mažinti 

administracinę naštą 2022 m. I pusmetį. 

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius informavo, kad taikė šias priemones: proceso 

supaprastinimą vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įsipareigojimus; institucijų keitimąsi 

turimais duomenimis ir informacija; informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimą.  

Planavimo ir plėtros skyrius nurodė, kad priemonės vykdomos nuolat – Savivaldybės ruošiami 

dokumentai derinami ir vizuojami elektronine forma. Sutartys, papildomi susitarimai, protokolai 

pasirašomi el. parašu. Oficialūs paklausimai registruojami „Viename langelyje“. Visa kita 

informacija teikiama telefonu, elektroniniu paštu, nuotolinės prieigos programomis ir, esant reikalui, 

kontaktiniu būdu prie „Vieno langelio“. Darbuotojams suteikta galimybė dirbti iš namų, skiriant visas 

darbui reikalingas priemones (jei reikia telefoną, kompiuterį, prieigą prie reikiamų programų, 

elektroninio pašto).  

Viešųjų pirkimų skyrius informavo, kad visi viešieji pirkimai vykdomi elektroninėmis 

priemonėmis.  

Savivaldybės administracijos seniūnijos nurodė, kad administracinę naštą mažino teikdami 

informaciją bei paslaugas telefonu, el. paštu, tarpininkavo perduodant gyventojų prašymus kitiems 

Savivaldybės struktūriniams padaliniams. 

Informacijos paslaugų kataloge www.lietuva.gov.lt vertinimas 

Vadovaujantis Savivaldybės internetiniame puslapyje www.silute.lt pateikta informacija, 

Savivaldybėje buvo teikiama 151 paslauga. Savivaldybės interneto svetainėje Administracijos 

teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų sąrašų ir aprašų skyriuje 87 paslaugoms buvo nuorodos 

į www.lietuva.gov.lt, 1 paslaugai buvo nuoroda į e valdžios vartus, 63 paslaugoms nebuvo nuorodų į 

www.lietuva.gov.lt.  

Internetiniame puslapyje www.lietuva.gov.lt nurodytos 108 Savivaldybėje teikiamos 

administracinės ir viešosios paslaugos. Tai sudarė 71,52 % visų Savivaldybėje teikiamų paslaugų. 35 

paslaugos (32,41 %) neteikiamos elektroniniu būdu, 4 paslaugos (3,7 %) teikiamos tik elektroniniu 

būdu, 69 paslaugų (63,89 %) teikiamos elektroniniu ir neelektroniniu būdu. 

Internetiniame puslapyje www.lietuva.gov.lt buvo 16 paslaugų, kurių nebuvo savivaldybės 

interneto svetainėje. Savivaldybės interneto svetainėje nebuvo nuorodos į www.lietuva.gov.lt, tačiau 

10 paslaugų buvo minėtame puslapyje (žr. 1 lent.). Www.lietuva.gov.lt paslaugos 2961 „Minimalios 

ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui panaikinimas“ teikėjas nurodyta Kaišiadorių sav. 

administracijos Švietimo skyriaus specialistė. Www.lietuva.gov.lt paslaugų 30689 „Leidimas vežti 

http://www.lietuva.gov.lt/
http://www.silute.lt/
http://www.lietuva.gov.lt/
http://www.lietuva.gov.lt/
http://www.lietuva.gov.lt/
http://www.lietuva.gov.lt/
http://www.lietuva.gov.lt/
http://www.lietuva.gov.lt/
http://www.lietuva.gov.lt/
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keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais“, 30690 „Licencijos kopija vežti 

keleivius autobusais vietinio (miesto arba priemiestinio) susisiekimo maršrutais“, 30701 „Vienkartinė 

licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė 

etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose“, 30699 „Vienkartinės licencijos verstis 

mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais“, 30693 „Vienkartinė licencija verstis mažmenine 

prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija 

neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija 

neviršija 8,5 procento, parodose“, teikėju nurodyta Savivaldybės administracija, tačiau nenurodytas 

atsakingas padalinys. 

1 lentelė. Šilutės rajono savivaldybėje teikiamų paslaugų analizė. 

Skyriaus 

pavadinimas 

Paslaugų skaičius, vnt. 

www.s

ilute.lt 

Nuorodos į 

lietuva.gov. 

www.silute.lt 

nebuvo 

nuorodos, 

bet buvo 

lietuva.gov. 

Paslaugos buvo lietuva.gov, bet nebuvo www.silute.lt 

Vnt. Kodas ir pavadinimas 

Yra Nėra 

Architektūros ir 
urbanistikos 

15 4 11 1 0  

Kaimo reikalų 17 8 9 0 1 3118 Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo 

paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų 

garantijų fondo garantija, kompensavimas 

Komunikacijos 4 3 

11  

 0 1 2926 Kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas archyve saugomų 

dokumentų pagrindu 

 

Teisės ir civilinės 
metrikacijos 

16 15 1 0 0  

Socialinės 

paramos 

47 15 32 9 2 32623 Tikslinės kompensacijos laidojusiam asmeniui skyrimas 

4624 Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas 

Švietimo ir 

kultūros 

7 3 4 0 3 2960 Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui 

pakeitimas 

2961 Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui 

panaikinimas.  
2959 Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui 

pratęsimas 

Ūkio 12 10 2 0 7 30689 Leidimas vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių 
transporto maršrutais  

30690 Licencijos kopija vežti keleivius autobusais vietinio (miesto 

arba priemiestinio) susisiekimo maršrutais  
3899 Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba 

panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui 

30701 Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios 
fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio 

koncentracija neviršija 13 procentų, parodose 

30699 Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba 
alkoholiniais gėrimais  

30699 Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba 

alkoholiniais gėrimais išdavimas  
30693 Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios 

fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio 

koncentracija neviršija 13 procentų, parodose  

Viešųjų paslaugų 12 10 2 0 2 2965 Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio 

deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas 

3918 Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo 
arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas 

Seniūnijos 21 19 2 0 0   

Iš viso: 151 87  

11 

63 10 16  

1-Nuoroda į elektroninius valdžios vartus 

Savivaldybės interneto svetainėje administracijos teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų 

sąrašų ir aprašų skiltyje pateiktas administracinės paslaugos „Centralizuotas vaikų priėmimas į 

http://www.silute.lt/
https://www.lietuva.gov.lt/lt/dalies-palukanu-sumoketu-uz-investicinius-kreditus-ir-lizingo-paslaugas-del-kuriu-nera-suteikta-uab-zemes-ukio-paskolu-garantiju-fondo-garantija-kompensavimas--77;13785.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/dalies-palukanu-sumoketu-uz-investicinius-kreditus-ir-lizingo-paslaugas-del-kuriu-nera-suteikta-uab-zemes-ukio-paskolu-garantiju-fondo-garantija-kompensavimas--77;13785.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/dalies-palukanu-sumoketu-uz-investicinius-kreditus-ir-lizingo-paslaugas-del-kuriu-nera-suteikta-uab-zemes-ukio-paskolu-garantiju-fondo-garantija-kompensavimas--77;13785.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/tikslines-kompensacijos-laidojusiam-asmeniui-skyrimas--77;12704.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/socialiniu-igudziu-ugdymo-ir-palaikymo-paslaugos-skyrimas--77;14474.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/minimalios-ar-vidutines-prieziuros-priemones-vaikui-panaikinimas--77;9894.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/minimalios-ar-vidutines-prieziuros-priemones-vaikui-panaikinimas--77;9894.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/minimalios-ar-vidutines-prieziuros-priemones-vaikui-pratesimas--77;9895.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/minimalios-ar-vidutines-prieziuros-priemones-vaikui-pratesimas--77;9895.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimas-vezti-keleivius-reguliaraus-susisiekimo-keliu-transporto-marsrutais-lngm-licenses-to-operate-scheduled-services-in-road-transport-routes/-77;13214.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimas-vezti-keleivius-reguliaraus-susisiekimo-keliu-transporto-marsrutais-lngm-licenses-to-operate-scheduled-services-in-road-transport-routes/-77;13214.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/licencijos-kopija-vezti-keleivius-autobusais-vietinio-miesto-arba-priemiestinio-susisiekimo-marsrutais-lngm-silutes-r-sav-administracija-licencijos-kopija-vezti-keleivius-autobusais-vietinio-miesto-arba-priemiestinio-susisiekimo-marsrutaisusisiekimo-marsrutais/-77;13242.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/licencijos-kopija-vezti-keleivius-autobusais-vietinio-miesto-arba-priemiestinio-susisiekimo-marsrutais-lngm-silutes-r-sav-administracija-licencijos-kopija-vezti-keleivius-autobusais-vietinio-miesto-arba-priemiestinio-susisiekimo-marsrutaisusisiekimo-marsrutais/-77;13242.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/vienkartine-licencija-verstis-mazmenine-prekyba-naturalios-fermentacijos-alkoholiniais-gerimais-kuriu-turine-etilo-alkoholio-koncentracija-nevirsija-13-procentu-parodose-lngm-an-individual-license-to-engage-in-retail-trade-in-alcoholic-beverages-of-natural-fermentation-the-concentration-of-ethyl-alcohol-in-which-does-not-exceed-13-in-shows/-77;13213.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/vienkartine-licencija-verstis-mazmenine-prekyba-naturalios-fermentacijos-alkoholiniais-gerimais-kuriu-turine-etilo-alkoholio-koncentracija-nevirsija-13-procentu-parodose-lngm-an-individual-license-to-engage-in-retail-trade-in-alcoholic-beverages-of-natural-fermentation-the-concentration-of-ethyl-alcohol-in-which-does-not-exceed-13-in-shows/-77;13213.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/vienkartine-licencija-verstis-mazmenine-prekyba-naturalios-fermentacijos-alkoholiniais-gerimais-kuriu-turine-etilo-alkoholio-koncentracija-nevirsija-13-procentu-parodose-lngm-an-individual-license-to-engage-in-retail-trade-in-alcoholic-beverages-of-natural-fermentation-the-concentration-of-ethyl-alcohol-in-which-does-not-exceed-13-in-shows/-77;13213.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/vienkartines-licencijos-verstis-mazmenine-prekyba-alkoholiniais-gerimais-lngm-an-individual-license-to-engage-in-retail-trade-in-alcoholic-beverages-/-77;13113.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/vienkartines-licencijos-verstis-mazmenine-prekyba-alkoholiniais-gerimais-lngm-an-individual-license-to-engage-in-retail-trade-in-alcoholic-beverages-/-77;13113.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/vienkartines-licencijos-verstis-mazmenine-prekyba-alkoholiniais-gerimais-isdavimas--77;16246.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/vienkartines-licencijos-verstis-mazmenine-prekyba-alkoholiniais-gerimais-isdavimas--77;16246.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/juridiniu-asmenu-valstybines-zemes-nuomos-mokescio-deklaraciju-priemimas-ir-tvirtinimas--77;11850.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/juridiniu-asmenu-valstybines-zemes-nuomos-mokescio-deklaraciju-priemimas-ir-tvirtinimas--77;11850.html
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Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas“ teikimo aprašymas. Aprašyme nurodė, kad prašymus dėl vaikų priėmimo į 

Savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes gali pateikti 

elektroniniu būdu prisijungus prie savivaldybės interneto svetainės www.silute.lt paskyros 

„Priėmimas į darželius“, tačiau paskyros nuoroda buvo neaktyvi. 

Centralizuoto vaikų priėmimo į savivaldybių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupes informacinėje sistemoje www.registruok.lt pasirinkus paslaugą „Ikimokyklinis 

ugdymas“ atsidarė 6 nuorodos, tačiau visos buvo neaktyvios: „Priėmimo į darželį tvarka“, „Mokesčio 

už darželį tvarka“, „Laisvų vietų statistika“, „Darželių žemėlapis“, „Dažniausiai užduodami 

klausimai“, „Kompensacijų lengvatų tvarka“. Patikrinimo metu veikė viena nuoroda – „Laisvų vietų 

statistika“.  

Rekomendacijų, pateiktų 2022-01-28 vidaus audito ataskaitoje Nr. 1 „Šilutės rajono 

savivaldybės vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas“, 

įgyvendinimas. 

1. Visiems skyriams ieškoti administracinės naštos mažinimo būdų ir siūlyti 

administracinės naštos mažinimo priemones (RR - didelis).  

Rekomendacija neįgyvendinta, nes Savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų vadovai, 

išskyrus Planavimo ir plėtros bei Komunikacijos skyrius, kurių priemonės visada buvo Savivaldybės 

strateginiame veiklos plane, naujų pasiūlymų nepateikė. 

2. Savivaldybės interneto svetainėje skelbti „Leidimo važiuoti vietinės reikšmės 

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

paslaugos aprašymą (RR – didelis). 

Rekomendacija įgyvendinta. Paslaugos „Leidimo važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais 

didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimas“ aprašymas paskelbtas 

Savivaldybės interneto svetainėje. 

3.  Aptarnaujant klientus Administracijos pirmo aukšto vestibiulyje, užtikrinti jų 

asmeninės informacijos konfidencialumą (RR – didelis). 

Rekomendacija neįgyvendinta, nes dalis interesantų ir toliau aptarnaujami vestibiulyje, 

neužtikrinant informacijos konfidencialumo. Atskiras kabinetas neįrengtas. Atlikus Savivaldybės 

vestibiulio remonto darbus, numatyta įrengti atskirą patalpą interesantams priimti. 

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

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

Rekomendacija neįgyvendinta, nes Socialinės paramos skyrius nurodė, kad Centralizuotos 

buhalterijos skyriaus nurodymu, vienkartinės išmokos įsikurti gavėjų pateikiamose sąskaitose apie 

http://www.silute.lt/
http://www.registruok.lt/
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įsigytas prekes ar paslaugas, pirkėjas turi būti nurodytas Šilutės rajono savivaldybės administracija, 

o ne vienkartinės išmokos įsikurti gavėjas. 

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

informatyvūs ir tikslingi  (RR – vidutinis).  

Rekomendacija įgyvendinta iš dalies, nes Komunikacijos skyrius informavo, kad ateityje 

planuojant Savivaldybės interneto svetainėje skelbiamas apklausas, didelis dėmesys bus skiriamas ne 

tik pasirenkant tyrimo temą ir/ar tikslinę auditoriją, tačiau ir aptariant klausimyno sudarymo 

principus, duomenų analizę ir tyrimo ataskaitos parengimo metodiką.  

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

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

Rekomendacija neįgyvendinta. 2022 m. I pusmetį rengiant teisės aktų projektus, administracinė 

našta nebuvo vertinama. 

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

civilinės metrikacijos paslaugas (RR – vidutinis). 

Rekomendacija įgyvendinta. 2022-04-26 buvo pasirašyta Mokėjimo kortelių aptarnavimo ir 

mokėjimo sprendimo sutartis Nr. R5-248 dėl mokėjimo kortelių skaitytuvo įdiegimo. Nuo 2022 m. 

gegužės pradžios Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus interesantai turėjo galimybę už paslaugas 

atsiskaityti paslaugos teikimo vietoje. Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius informavo, kad ši 

galimybė palengvino ir pagreitino paslaugų užsakymą, pagerino darbo kokybę. Taip pat yra taupomos 

interesantų laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, nes atsiskaitant už paslaugas Perlo terminaluose ar 

pašte, jie mokėjo aptarnavimo mokesčius. Galimybe atsiskaityti bankinėmis mokėjimo kortelėmis 

naudojosi apie 90 proc. visų interesantų (išskyrus pavienius ir tuos, kurie prašymus pateikė ir iškart 

už paslaugas atsiskaitė per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą. 

Išvados: 

1. Iš trijų Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2022 metais numatytų vykdyti 

administracinės naštos mažinimo priemonių 1 įgyvendino, 1 įgyvendino iš dalies, 1 vykdymas 

tęsiamas. 

2.  Savivaldybėje nesilaikė Įstatymo 6 str. 2 d. nuostatos, nes informacijos apie 

administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą neskelbė internetinėje svetainėje. 

3.  32,10 % paslaugų, skelbiamų www.lietuva.gov.lt internetiniame puslapyje nėra 

teikiamos elektroniniu būdu. 

4. Nesutapo internetiniuose puslapiuose www.silute.lt ir www.lietuva.gov.lt pateikta 

informacija apie Savivaldybėje teikiamas paslaugas; www.lietuva.gov.lt trūko informacijos 

apie paslaugos teikėją arba informacija buvo neteisinga. 

http://www.lietuva.gov.lt/
http://www.silute.lt/
http://www.lietuva.gov.lt/
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5. Centralizuoto vaikų priėmimo į savivaldybių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes informacinėje sistemoje www.registruok.lt iš 6 „Ikimokyklinio 

ugdymo“ paslaugų nuorodų buvo aktyvi 1. 

6. Vidaus audito ataskaitoje „Šilutės rajono savivaldybės vykdomų administracinės 

naštos mažinimo priemonių vertinimas“ iš 7 rekomendacijų 2 įgyvendino, 4 neįgyvendino, 1 

įgyvendino iš dalies.  

Rekomendacijos: 

1. 2023 – 2025 metų Savivaldybės strateginiame veiklos plane pakeisti priemonės 

„Bevielio interneto diegimas viešosiose Šilutės rajono savivaldybės erdvėse“ vertinimo kriterijų, 

kad atitiktų priemonės esmę (RR – didelis). 

2. Skirti darbuotoją ar padalinį, atsakingą už informacijos apie administracinės naštos 

mažinimo priemonių vykdymą skelbimą Savivaldybės internetiniame puslapyje (RR – didelis)  

3. Didinti elektroniniu būdu suteikiamų paslaugų skaičių (RR – didelis). 

4. Atnaujinti ir sutvarkyti katalogą www.lietuva.gov.lt (RR – didelis). 

5. Užtikrinti, kad Centralizuoto vaikų priėmimo į savivaldybių švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinėje sistemoje www.registruok.lt 

būtų pateikta visa aktuali informacija (RR – didelis). 

 

Skyriaus vedėja                                            Aurelija Tamošauskienė 

 

 

Vyriausioji vidaus auditorė                                Milda Budrevičienė 
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