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ĮVADINĖ DALIS
Vertinimo atlikimo motyvas. Vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
administracinės naštos mažinimo įstatymu1, Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu2 ir
Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018 m. veiklos planu.
Vertinimo vykdytoja Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyr. specialistė Rasutė Ševelienė.
Vertinimo atlikimo terminas. Vertinimas pradėtas 2018 m. sausio 16 d., baigtas 2018 m.
sausio 26 d.
Vertinamas subjektas. Elektrėnų savivaldybės administracija, adresas: Rungos g. 5, 26110
Elektrėnai, identifikavimo kodas – 188756190.
Vertinimo tikslas. Išanalizuoti ir įvertinti, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo
priemonės, numatytos Elektrėnų savivaldybės 2016–2017 metų administracinės naštos mažinimo
priemonių plane.
Vertinimo apimtis. Vidaus audito metu buvo analizuotas ir vertintas administracinės naštos
mažinimo priemonių vykdymas Elektrėnų savivaldybės administracijoje už 2017 m. II pusmetį.
Vertinimo metodai. Vertinimas buvo atliekamas taikant tikrinimo, duomenų analizės,
atrankos, pokalbio ir kitas procedūras, vadovaujantis vertinimo programa.
Vertinimo kriterijai:
 Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas (2012 m. lapkričio 8 d.
Nr. XI-2386) (toliau Administracinės naštos mažinimo įstatymas);
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 213 „Dėl
Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos
patvirtinimo“;
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 4 „Dėl
Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“;

2012 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas Nr. IX-2386;
Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016-01-27 sprendimas Nr. V.TS-1 ,,Dėl Elektrėnų savivaldybės 2016–2018 metų
strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
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 Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. V.TS-1 „Dėl Elektrėnų
savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 3.1. priedas ,,Savivaldybės
valdymo programa“;
 Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr.
03V-476 „Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus
audito metodikos patvirtinimo“ ir kiti teisės aktai.
Rizikos įvertinimas. Rizikos veiksnių, susijusių su administracinės naštos mažinimo
priemonių įgyvendinimu Elektrėnų savivaldybės administracijoje, nenustatyta.

DĖSTOMOJI DALIS
Administracinės naštos mažinimo3 įstatymo tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos
mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis
sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.
Administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnis reglamentuoja, kad administracinės
naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių
strateginių veiklos planų projektus, o informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių
vykdymą skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujinama savivaldybės interneto
svetainėje.
Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo ataskaita už

2017 m. I pusmetį

paskelbta Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje www.elektrenai.lt
Vidaus audito metu, vertinant Elektrėnų savivaldybės 2016–2017 metų administracinės naštos
mažinimo priemonių plano 2017 m. II pusmečio, nurodytų priemonių įgyvendinimą, pasirinkome
tas priemones, kurias savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir seniūnijos įgyvendino
2017 m. II pusmetį, taip pat kurių įgyvendinimas tęsiamas neterminuotai arba nuolat.
Įgyvendinant administracinės naštos mažinimo priemonių plano uždavinį „Kuo mažesnėmis
laiko sąnaudomis

bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų“,

patvirtintos 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. priemonės.
Vidaus audito metu, vertinant 1.1 priemonę „Aktyvuoti elektronines paslaugas socialinės
paramos šeimai prašymų pateikimą per interneto svetainę www.spis.lt“, ir 1.2 priemonę „Suteikti
socialinės srities įstaigų specialistams, teikiantiems bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas,
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Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo 2012-11-08 įstatymo Nr. XI-2386 1 str.
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prieigos teises prie SPIS“, už kurių įgyvendinimą atsakingas Socialinės paramos skyrius, ir kurių
vykdymo terminas – neterminuotai, nustatėme:
 elektroninės paslaugos, prašymų per interneto svetainę pateikimas, socialinės paramos
šeimoms yra aktyvuotas. Aktyvavus šią elektroninę paslaugą, gyventojai norintys gauti socialinę
paramą, gali pateikti prašymą per internetinę svetainę www.spis.lt. Visi socialinės srities įstaigų
specialistai, teikiantys bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas turi prieigos teises prie SPIS.
Išvada. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano 1.1 ir 1.2 priemonės yra įgyvendintos.
Vertinant 1.3 priemonę „Plėtoti informacines technologijas ir elektronines paslaugas“, už
kurios įgyvendinimą atsakingi savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius
neįeinantys valstybės tarnautojai, ir kurios vykdymo terminas – nuolat, nustatėme:

Skyriaus pavadinimas

Priemonės įgyvendinimas

Bendrasis

– Bendrasis skyrius yra atsakingas už e. pristatymo sistemos
administravimą. Per 2017 m. II pusm. gautos 689 elektroninės siuntos,
kurios pristatytos vykdytojams. Lietuvos savivaldybių asociacijai
išsiustas raštas su prašymu sukurti elektroninę paslaugą suteikiančią
galimybę gyventojams, planuojantiems statybos ir remonto darbus
gyvenamosiose vietovėse ir privalantiems ne vėliau kaip prieš 7
kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės
institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą,
planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, pranešti apie triukšmo
mažinimo priemones per elektroninius valdžios vartus. Atsakymas iš
Lietuvos savivaldybių asociacijos, administracinės naštos mažinimo
priemonių vertinimo metu, negautas.

Finansų ir strateginio

Keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
nuo 2017 m. sausio 1 d. vykdomas VĮ Registro centro leidimų
išdavimo sistemoje elektroninių paslaugų portale, darant elektroninius
įrašus. Prašymus pateikusiems asmenims nereikia vykti į savivaldybę
atsiimti leidimo, nes jis išduodamas elektroniniu būdu. Elektrėnų
savivaldybės gyventojams, vykdantiems šią veiklą, pagal individualios
veiklos vykdymo pažymą 2017 m. išduota 13 leidimų.

planavimo

Žemės ūkio ir
melioracijos

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-17 įsakymu Nr.
03V-740 patvirtinti „Artojų varžybos 2017“ nuostatai, kurie patalpinti
savivaldybės interneto svetainėje www.elektrenai.lt. Skyriaus
darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas naudojasi šiomis el.
paslaugomis
 PPIS informacine sistema;
 Ūkininkų ūkių registro informacine sistema;
 Žemės ūkio ir kaimo verslo informacine sistema;
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 Žemės ūkio ministerijos informacine sistema;
 Programine įranga Arc Map.
Seniūnijos

Specialistai ir seniūnai bendrauja su seniūnijų gyventojais ir
institucijomis
elektroninio pašto pagalba. Gauta informacija
registruojama seniūnijų gautų dokumentų registre. Gautus prašymus
per DVS WebPartner Seniūnijos gali atsakyti, nuo 2017 m.
Seniūnijos
technologijomis:

taip

pat

naudojasi

ir

kt.

informacinėmis

 REGIA (regionų geoinformacinės aplinkos paslauga);
 Gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema;
 CPO elektroninių katalogu;
 Žemėtvarkos
planavimo
informacine sistema „ŽYDRIS“;


dokumentų

rengimo

Žemės informacine sistema ir kt.

Išvada. Administracinės naštos priemonių plano mažinimo 1.3 priemonė yra įgyvendinta.
Vertinant 1.4 priemonę „Parengti arba atnaujinti administracinių paslaugų aprašus bei
elektroninių prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą“, už kurios įgyvendinimą yra
atsakingi savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, ir kurios įgyvendinimas atliekamas
nuolat, nustatėme:


Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 2017 m. II pusm. teikė savivaldybės tarybai

tvirtinti „Vaikų registravimo ir priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašą“ Aprašas buvo patvirtintas
savivaldybės tarybos 2017-10-25 sprendimu Nr. V.TS-220;


Finansų ir strateginio planavimo skyrius parengė šiuos naujus administracinių

paslaugų teikimo aprašus: „Mokesčių lengvatų teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims“ ir
„Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą
pateikimas“. Šių administracinių paslaugų aprašai patvirtinti savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017-09-08 įsakymu Nr. 03V-980

ir 2017-11-15 įsakymu Nr. 03V-1232.

Administracinių paslaugų aprašai ir jų prašymų formos patalpintos savivaldybės interneto svetainėje
ir užtikrintas viešas jų prieinamumas;


Kiti savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai nurodė, kad administracinių

paslaugų teikimo aprašymai peržiūrimi, atnaujinami ir tvirtinami pagal poreikį, pasikeitus teisės
aktams;
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Administracinės

naštos

mažinimo

priemonių

vertinimo

metu,

Seniūnijų

administracinių paslaugų teikimo aprašai yra atnaujinami, todėl gyventojai negali atidaryti ir
užpildyti prašymų šioms paslaugoms gauti elektroniniu būdų.
Kitų administracinių paslaugų aprašymai ir prašymų formos yra patalpintos savivaldybės
internetinėje svetainėje, jų viešas prieinamumas yra užtikrintas.
Išvada. Administracinės naštos priemonių plano mažinimo 1.4 priemonė yra įgyvendinama.
Vertinant 1.5 priemonę „Organizuoti ir atlikti apklausą pagal Vyriausybės patvirtintas
metodikas bei įvertinti

administracinę naštą besikreipiantiems į Elektrėnų savivaldybės

administracijos struktūrinius padalinius dėl administracinių paslaugų suteikimo“, už kurios
įgyvendinimą atsakingas Bendrasis skyrius, ir kurios vykdymo terminas 2017 m. gruodžio mėn.,
nustatėme:
 Bendrais skyrius sukūrė ir paskelbė elektroninę apklausą apie administracinę naštą
gyventojams, planuojantiems statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse ir
privalantiems ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės
institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo
trukmę per parą, pranešti apie triukšmo mažinimo priemones per elektroninės valdžios vartus.
Užpildytų apklausos anketų nebuvo gauta.
Išvada. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano 1.5 priemonė yra įgyvendinta.
Vertinant 1.6 priemonę „Pasitelkti seniūnijas perduodant asmenų prašymus kitiems
savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, toms administracinėms paslaugoms
atlikti, kurių neatlieka seniūnijos“, už kurios įgyvendinimą atsakingi savivaldybės administracijos
teritoriniai struktūriniai padaliniai (seniūnijos), ir kurios vykdymo terminas

– nuolat. Pagal

pateiktus seniūnijų duomenis, nustatėme:
 Beižionių seniūnija – perdavė Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio
pasėliams ir miškui skaičiavimo komisijai 8 gyventojų prašymus, dėl adreso suteikimo žemės
sklypui arba namui 2 gyventojų prašymus, dėl liūčių padarytų nuostolių 2 gyventojų prašymus.
 Elektrėnų seniūnija – savivaldybės administracijai nagrinėti perdavė 3 prašymus dėl
šaligatvių remonto, 1 prašymą dėl stebėjimo kamerų įrengimo ir 5 gyventojų prašymus kitais
klausimais. Elektrėnų savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos derinimui
perduoti 9 prašymai, Saugaus eismo komisijos derinimui perduoti 2 prašymai;
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 Gilučių seniūnija – savivaldybės administracijos direktoriui perdavė 4 prašymus dėl
nuostolių kompensavimo;
 Kazokiškių seniūnija – Elektrėnų savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir
priežiūros komisijai perdavė 6 gyventojų prašymus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriui perduotas 1
prašymas,

savivaldybės merui ir savivaldybės administracijos direktoriui dėl kelio remonto

perduotas 1 prašymas, Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui
skaičiavimo komisijai perduoti 3 prašymai;
 Kietaviškių seniūnija – savivaldybės administracijos direktoriui perdavė 2 gyventojų
prašymus, Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui skaičiavimo
komisijai 1 gyventojo prašymą;
 Pastrėvio seniūnija – Elektrėnų savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir
priežiūros komisijos derinimui perduoti 6 gyventojų prašymai, savivaldybės administracijos
direktoriui perduotas 1 prašymas, Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir
miškui skaičiavimo komisijai perduotas 1 prašymas.


Semeliškių seniūnija – savivaldybės administracijos direktoriui dėl adresato suteikimo

žemės sklypui arba namui perduoti 5 gyventojų prašymai, dėl laukinių gyvūnų padarytos žalos
atlyginimo 3 gyventojų prašymai ir 1 prašymas dėl melioracijos įrenginių būklės;
 Vievio seniūnija – savivaldybės administracijai perdavė 1 prašymą dėl paviršinių
nuotėkų surinkimo, 4 gyventojų prašymus kitais klausimais, Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos
žemės ūkio pasėliams ir miškui skaičiavimo komisijai perduoti 5 prašymai, Elektrėnų savivaldybės
Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos derinimui perduota 10 prašymų, Saugaus eismo
komisijos derinimui perduoti 2 gyventojų prašymai.
Išvada. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano 1.6 priemonė yra įgyvendinama.
Įgyvendinant Elektrėnų savivaldybės 2016–2017 metų administracinės naštos mažinimo
priemonių plano stebėseną ir prevenciją patvirtinta priemonė (2.1) „Atlikti Elektrėnų savivaldybės
tarybos ir administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai
įsipareigojimai asmeniui, analizę, įvertinti perteklinius ir kitus informacinius įsipareigojimus bei
siūlyti pakeisti juos“. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakingi savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai. Vertinant šią priemonę

buvo peržiūrėta ir analizuota savivaldybės

administracijos struktūrinių padalinių pateikta informacija dėl šios priemonės įgyvendinimo.
Atlikus vertinimą nustatyta:
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 Bendrasis skyrius nurodė, kad per 2017 m. II pusmetį tokio pobūdžio teisės aktų
priimtų nebuvo.
 Teisės ir personalo administravimo skyrius nurodė, kad vykdant 2.1 priemonę skyrius
peržiūrėjo Elektrėnų savivaldybės institucijų priimtus norminius aktus ir nustatęs administracinės
naštos mažinimo galimybes parengė administracijos direktoriaus įsakymą, kuriuo panaikinta
statybos darbų stabdymo procedūra4.
Išvada. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano 2.1 priemonė yra įgyvendinta.
GALUTINĖ IŠVADA
Vykdant Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 str. 3 d.
nuostatas, pasibaigus 2017 m. II pusmečiui savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus
audito skyrius įvertino kaip buvo vykdomas Elektrėnų savivaldybės 2017 metų II pusmečio
administracinės naštos

mažinimo priemonių planas. Vertinimas buvo atliktas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir

vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą

reglamentuojančiais teisės aktais.
Vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės 2016–2017 metų administracinės naštos mažinimo
priemonių plano 3.1 p., iki 2018 m. sausio 15 d., savivaldybės administracijos struktūriniai
padaliniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai pateikė informaciją Centralizuotam vidaus audito
skyriui apie administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą. Įvertinus Elektrėnų
savivaldybės 2016–2017 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimą už
2017 metų II pusmetį, pagal savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir struktūrinių
teritorinių padalinių pateiktą informaciją, galime teigti, kad visos plane numatytos priemonės yra
įgyvendintos.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-15 įsakymas Nr. 03V-1365 „Dėl triukšmo šaltinių valdytojų, kurie
nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“
4
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REKOMENDACIJOS
Savivaldybės administracijos struktūriniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai iki 2018 m.
liepos 15 d.,

turi pateikti informaciją Centralizuotam vidaus audito skyriui

apie Elektrėnų

savivaldybės 2018–2019 metų administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo įgyvendinimą
už 2018 m. I pusmetį.
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