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ĮŽANGINĖ DALIS 

Vidaus audito pagrindas: Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2023 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 2023-01-05 iki 2023-02-08. 

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. II pusmetis 

Vidaus audito procedūros: pokalbiai, patikrinimai, analitinės procedūros. 

Vidaus audito subjekto atsakingi asmenys: Šilutės rajono savivaldybės administracijos skyrių 

ir seniūnijų vadovai. 

VIDAUS AUDITO REZULTATAI 

Administracinė našta 1  – laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti 

asmenys vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti 

informacinius įpareigojimus.  

Administracinės naštos mažinimo įstatyme 2  (toliau – Įstatymas) nustatytos 9 priemonės 

administracinės naštos mažinimui. Administracinės naštos mažinimo priemonės turi būti įtraukiamos 

 
1 LR administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-18 Nr. XI-2386, 2 str. 1 p. 
2 Ten pat, 3 str. 1 p. 
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į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus3. Į Šilutės 

rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos patvirtintą 4  Savivaldybės 2022-2024 metų 

strateginį veiklos planą buvo įtrauktos 3 administracinės naštos mažinimo priemonės:  

Nr. 8 „Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programa“: 

1. Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje 

(atitiko Įstatyme nustatytą priemonę Nr.2. Proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus 

teisinius informacinius įpareigojimus);  

2. Bevielio interneto diegimas viešosiose Šilutės rajono savivaldybės erdvėse (atitiko Įstatyme 

nustatytą priemonę Nr.4. Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas); 

Nr. 6 „Efektyvaus savivaldybės valdymo programa“: 

Elektroninės demokratijos, viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų plėtra, mažinant 

administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims (atitiko Įstatyme nustatytą priemonę Nr.1 

Esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas). 

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. Priemonė įgyvendinta, Savivaldybės administracijos 

Planavimo ir plėtros skyrius pateikė informaciją, kad įgyvendinant projektą „Paslaugų teikimo ir 

asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje“ 2022 m. III ketvirtį Šilutės 

rajono savivaldybėje buvo įrengta eilių valdymo sistemos paslauga, įrengtos darbo centrinė bei vietos 

švieslentės, įrengta atskira patalpa interesantams priimti. 

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

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

rajono savivaldybės tarybos sprendimu 5  priemonės vertinimo kriterijus buvo pakeistas – 11 vnt. 

interneto ryšio stotelių palaikymas. Priemonė įgyvendinta, 11 įrengtų bevielio interneto zonų buvo 

nuolat palaikomas interneto tiekimas. 

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. Komunikacijos skyrius nurodė, 

kad siekiant mažinti administracinę naštą Savivaldybės administracijos darbuotojams, buvo nupirkti 

 
3 LR administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-18 Nr. XI-2386, 6 str. 1 p. 
4 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“. 
5 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022-12-22 sprendimas Nr. T1-1169 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“. 



3 

Vidaus audito ataskaita 

26 stacionarūs bei 6 nešiojami kompiuteriai. Plečiant dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ 

funkcionalumą buvo nupirktas ir pradėtas diegti viešųjų pirkimų modulis.  

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

vykdymą skelbiama ir ne rečiau kaip kartą kas pusmetį atnaujinama savivaldybių interneto svetainėse. 

Savivaldybėje nesilaikė šios nuostatos, nes informaciją apie administracinės naštos mažinimo 

priemonių vykdymą skelbė Savivaldybės strateginio plano įgyvendinimo ataskaitoje 6  vieną kartą 

metuose, nors turėjo kas pusę metų.  

Savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų vadovų klausėme, kokių priemonių ėmėsi 

mažinti administracinę naštą 2022 m. II pusmetį. Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius teigė, kad 

siekiant sumažinti administracinę naštą skatino interesantus paslaugas užsakyti ir patys jas teikė per 

Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą (MGVDIS). Per 2022 m. II 

pusmetį buvo gauti 773 paslaugų užsakymo prašymai, iš kurių 202 (26%) buvo pateikti per MGVDIS 

sistemą ir el. paštu. Skyrius efektyviai taikė administracinės naštos mažinimo priemonę „Institucijų 

keitimosi turimais duomenimis ir informacija“: bendradarbiavo su LR Teisingumo ministerija, VĮ 

Registrų centru, Lietuvos valstybės istorijos archyvu, SODRA ir kt. Siekė greitesnio ir sklandesnio 

civilinės būklės aktų duomenų perdavimo, patikslinimo, papildymo, įregistravimo, suderinimo, 

patvirtinimo. Per 2022 m. II pusmetį buvo pateikti 389 įvairūs interesantų prašymai, 338 (87%) iš jų – 

naudojantis elektroninėmis sistemomis. 

Per 2022 m. II pusmetį 11 Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų suteikė 4 202 paslaugas 

elektroniniu būdu, populiariausios buvo gyvenamosios vietos deklaravimas, prašymai socialinėms 

paslaugoms ar išmokoms gauti, prašymai mokesčių ir rinkliavų lengvatoms taikyti. Palyginus su 2022 

m. I pusmečiu, seniūnijose suteiktų el. paslaugų sumažėjo apie 15 % (praėjusį pusmetį seniūnijose 

suteikė 4 837 elektronines paslaugas). 

2022 m. I pusmetį www.lietuva.gov.lt interneto puslapyje Šilutės rajono savivaldybės 

administracija skelbė 108 paslaugas. 69 paslaugos buvo teikiamos tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu 

būdu, 35 paslaugos ne elektroniniu būdu, 4 – tik elektroniniu būdu. 2022 m. II pusmetį interneto 

puslapyje www.lietuva.gov.lt Šilutės rajono savivaldybės administracija skelbė 98 paslaugas, t. y. 10 

paslaugų mažiau, nei 2022 m. I pusmetį. 19 paslaugų panaikino, 3 atnaujino, dviem atvejais sujungė 

paslaugų aprašymus bei paskelbė 13 naujų paslaugų aprašymų. Iš 98 skelbiamų paslaugų, 60 paslaugų 

buvo teikiamos tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu (9 paslaugom mažiau nei 2022 m. I 

pusmetį), 33 paslaugos – ne elektroniniu būdu (2 paslaugom mažiau nei 2022  m. I pusmetį), 5 

paslaugos – tik elektroniniu būdu (1 paslauga daugiau nei 2022 m. I pusmetį).   

 
6 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022-03-21 sprendimu Nr. T1-948 patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės 2014 – 2024 metų strateginio plėtros 

plano tarpinė 2021 metų įgyvendinimo ataskaita. 

http://www.lietuva.gov.lt/
http://www.lietuva.gov.lt/
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Vidaus audito metu vertinome Kaimo reikalų, Viešųjų paslaugų ir Socialinės paramos skyrių 

teikiamų paslaugų prieinamumą interesantams. Nustatėme, kad skyriai paslaugų aprašymus skelbė 

nesilaikydami Administracijos direktoriaus įsakymo7: vienų paslaugų aprašymus skelbė Savivaldybės 

interneto svetainėje, kitų – interneto puslapyje www.lietuva.gov.lt. Kaimo reikalų skyriaus teikiamų 

paslaugų „Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros 

talono ar jo dublikato išdavimas“ ir „Pranešimas apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei 

jų priekabų pardavimą“ aprašymų neskelbė nė viename minėtų interneto puslapių. Vidaus audito metu 

šių paslaugų aprašymus paskelbė Savivaldybės internetiniame puslapyje. Socialinės paramos skyriaus 

teikiamų paslaugų „Kompensacijų už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį skyrimas“, „Socialinės 

pašalpos skyrimas“, „Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas“ ir „Pažymos dėl teisės į kredito, 

paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas“ nuorodos 

puslapyje www.lietuva.gov.lt į sistemą SPIS buvo neaktyvios. 

Nustatėme, kad Kaimo reikalų skyrius paslaugų „Prašymų atlikti drenažo remonto darbus 

melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimo administracinės paslaugos teikimas 

savivaldybėse“ ir „Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse 

išdavimo administracinės paslaugos teikimas savivaldybėse“ aprašymuose atsakingus už paslaugų 

vykdymą nurodė Savivaldybėje nebedirbančius darbuotojus. Tuos pačius neatitikimus nustatėme 

Viešųjų paslaugų skyriaus teikiamos paslaugos „Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus 

medžius ir krūmus išdavimas“ aprašyme ir Socialinės paramos skyriaus teikiamų paslaugų „Ilgalaikė 

socialinė globa vaikams, likusiems be tėvų globos“ , „Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu“, 

„Pagalbos pinigų skyrimas“ ir „Vaiko išleidimas laikinai svečiuotis“ paslaugų aprašymuose. 

Nesilaikė Administracijos direktoriaus įsakymo8, nes Socialinės paramos skyrius neatsižvelgė į 

teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų teikimą, pakeitimus ir neatnaujino skyriaus teikiamų paslaugų 

aprašymų: nustatėme 13 atvejų, kai nurodė mažesnį nei buvo patvirtintas bazinės socialinės išmokos 

(toliau – BSI) dydį; 3 atvejus, kai nurodė mažesnį nei buvo patvirtintas valstybės remiamų pajamų 

(toliau – VRP) dydį ir 1 atvejį kai nurodė mažesnį nei buvo patvirtintas tikslinių kompensacijų bazės 

(toliau – TKB) dydį. 

Vienkartinių licencijų išdavimas 

Vidaus audito metu vertinome vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais 

gėrimais (toliau – vienkartinės licencijos) išdavimą. Vienkartinių licencijų išdavimą reglamentavo 

 
7 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-10 įsakymas Nr. A1 – 159 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų 
administracinių paslaugų“. 
8 Ten pat, 1 p. 

http://www.lietuva.gov.lt/
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Alkoholio kontrolės įstatymas9 ir Prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklės10. Paslaugos 

gavėjai, norintys gauti vienkartinę licenciją, paraišką galėjo pateikti elektroninėmis priemonėmis 

(elektroniniu paštu arba naudojantis elektroninės valdžios vartais) arba pristatyti paraišką į 

Savivaldybės „Vieną langelį“. 2022 m. Savivaldybėje buvo išduotos 42 vienkartinės licencijos. 26 

paraiškos (63 %) licencijai gauti buvo pateiktos elektroniniu paštu, 15 paraiškų (37%) buvo pristatytos 

į „Vieną langelį“. Naudojantis elektroninės valdžios vartais paraiškos pateiktos nebuvo, nes paslaugų 

gavėjai nesinaudojo kvalifikuotu elektroniniu parašu.  Vertinant vienkartinių licencijų išdavimą, 

nustatėme, 3 atvejus, kai buvo išduotos dvi arba trys vienkartinės licencijos, nors paraiškose buvo 

prašoma išduoti vieną. Paraiškos forma nebuvo patvirtinta, todėl paslaugos gavėjai, norėdami gauti 

vienkartines licencijas, teikė skirtingos formos dokumentus. Vidaus auditorių nuomone, paraiškos 

forma turi būti patvirtinta Savivaldybės administracijos vidaus dokumentuose. 

Rekomendacijų, pateiktų 2022-07-08 vidaus audito ataskaitoje Nr. 8 „Šilutės rajono 

savivaldybės vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas“, 

įgyvendinimas. 

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). 

Rekomendacija įgyvendinta. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Planavimo ir plėtros 

skyrius inicijavo priemonės „Bevielio interneto diegimas viešosiose Šilutės rajono savivaldybės 

erdvėse“ vertinimo kriterijų pakeitimą. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu11 vertinimo 

kriterijus iš Įrengti bevieles interneto zonas buvo pakeistas į Interneto ryšio stotelių palaikymas. 

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

mažinimo priemonių vykdymo skelbimą Savivaldybės interneto puslapyje (RR – didelis). 

Rekomendacija neįgyvendinta. Savivaldybėje neskyrė darbuotojo ar asmens atsakingo už 

informacijos apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo skelbimą Savivaldybės 

interneto puslapyje.  

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 12 , už administracinės naštos mažinimo 

informacijos pateikimą ir jos atnaujinimą interneto svetainėje www.silute.lt atsakingas Centralizuotas 

vidaus audito skyrius. Vadovaujantis Administracinės naštos įstatymu 13 , informacija apie 

administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį 

 
9 LR alkoholio kontrolės įstatymas, 2022-05-02 I-857. 
10 LR Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintos Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklės, (aktuali 

redakcija nuo 2022-08-26), 4 sk., 23 d. 
11 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022-12-22 sprendimas Nr. T1-1169 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano 
patvirtinimo“. 
12 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-23 įsakymas Nr. A1-263 „Dėl atsakingų už informacijos pateikimą ir jos atnaujinimą 

Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainei“. 
13 LR administracinės naštos mažinimo įstatymas, 2012-11-18 Nr. XI-2386, 6 str. 2 d. ir 7 str. 3 d. 
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atnaujinama savivaldybių interneto svetainėse, o Savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius 

savivaldybės interneto svetainėje skelbia ataskaitas dėl administracinės naštos mažinimo priemonių 

vykdymo vertinimo. Tai skirtingos priemonės. 

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

Rekomendacija neįgyvendinta. Vadovaujantis internetiniame puslapyje www.lietuva.gov.lt 

skelbiama informacija apie Savivaldybės teikiamas paslaugas, paslaugų skaičius nepadidėjo. Paslaugų 

skaičius sumažėjo 9 vnt., nes kelios paslaugos buvo sujungtos į vieną, panaikinti besidubliuojančių 

paslaugų aprašymai. 

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

Rekomendacija įgyvendinta iš dalies. Komunikacijos skyrius nurodė, kad paslaugų aprašymai 

pildomi ir tikslinami tiesiogiai prisijungus per nuorodą www.lietuva.gov.lt/katalogas. Tinklapyje 

www.lietuva.gov.lt yra pateikti 98 administracinių paslaugų aprašymai. Paslaugos  teikiamos pilnai ar 

iš dalies elektroniniu būdu. Administracinių ir viešųjų paslaugų aprašymai peržiūrimi ir prireikus 

atnaujinami, atsižvelgiant į institucijos ar paslaugos teikėjo veiklas ir teisės aktų, reglamentuojančių 

paslaugų teikimą, pasikeitimus ar kitas aplinkybes. Vidaus audito metu nustatėme, kad Savivaldybė į 

interneto puslapį www.lietuva.gov.lt neįkėlė 2 paslaugų aprašymų („Šilumos tiekimo licencijos 

išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo 

panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ ir „Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) 

reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas“), nors turėjo tai 

padaryti vadovaujantis Tipiniu savivaldybėje teikiamų administracinių paslaugų sąrašu. 

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). 

Rekomendacija įgyvendinta. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros 

skyrius Centralizuoto vaikų priėmimo į savivaldybių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes informacinėje sistemoje www.registruok.lt pateikė visą aktualią 

informaciją: priėmimo į darželius tvarką14, prašymo dėl priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigas formą15, mokesčio už vaikų išlaikymą nustatymo tvarkos aprašą16, sprendimą dėl 

mokesčių nustatymo 17 , Šilutės rajono savivaldybėje esančių darželių žemėlapį bei dažniausiai 

 
14 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimu Nr. T1-198 patvirtintas Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės švietimo 

įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas. 
15 Ten pat, tvarkos aprašo priedas „Prašymas dėl vaiko priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas grupes“. 
16 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-11-29 sprendimu Nr. T1-174 patvirtintas Mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas. 
17 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022-02-24 sprendimas Nr. T1-906 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose  nustatymo“. 

http://www.lietuva.gov.lt/
http://www.lietuva.gov.lt/
http://www.registruok.lt/
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Vidaus audito ataskaita 

užduodamus klausimus ir atsakymus susijusius su priėmimu į ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigas. 

Išvados: 

1. Savivaldybės 2022-2024 metų strateginiame veiklos plane numatytas 2 administracinės 

naštos mažinimo priemones įgyvendino, 1 įgyvendino iš dalies. 

2. Savivaldybėje nesilaikė Įstatymo 6 str. 2 d. nuostatos, nes interneto svetainėje 

informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą skelbė vieną kartą 

metuose, nors turėjo kas pusę metų.  

3. Nustatėme 3 atvejus, kai buvo išduotos dvi arba trys vienkartinės licencijos, nors 

paraiškose buvo prašoma išduoti vieną.  

4. Iš 5 rekomendacijų, pateiktų 2022-07-08 vidaus audito ataskaitoje  Nr. 8 „Šilutės rajono 

savivaldybės vykdomų administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas“, 2 įgyvendino, 

2 neįgyvendino, 1 įgyvendino iš dalies. 

5. Socialinės paramos skyriaus 4 paslaugų nuorodos puslapyje www.lietuva.gov.lt, į 

sistemą SPIS buvo neaktyvios.  

6. Savivaldybės administracijos skyriai paslaugų aprašymus skelbė nesilaikydami 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo 18 : vienų paslaugų aprašymus skelbė 

Savivaldybės interneto svetainėje, kitų – interneto puslapyje www.lietuva.gov.lt; laiku 

neatnaujino paslaugų aprašymų. 

Rekomendacijos: 

1. Užtikrinti, kad išduotų vienkartinių licencijų skaičius atitiktų pateiktų paraiškų skaičių 

(RR – vidutinis). 

2. Patvirtinti vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 

paraiškos formą (RR – vidutinis). 

3. Visų savivaldybėje teikiamų paslaugų aprašymus skelbti Savivaldybės interneto 

svetainėje su nuoroda į www.lietuva.gov.lt interneto puslapį (RR- didelis).  

4. Vadovaujantis Administracijos direktoriaus įsakymu, laiku atnaujinti paslaugų teikimo 

aprašymus (RR – didelis).  

 

Skyriaus vedėja                                            Aurelija Tamošauskienė 

 

 

Vyriausioji vidaus auditorė                                Milda Budrevičienė 

 
18 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-10 įsakymas Nr. A1 – 159 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų 
administracinių paslaugų“, 1 p., 2 p. 
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